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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α∆ΙΠ

Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας

ΓΣ

Γενική Συνέλευση

ΓΣΕΣ

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

∆ΕΠ

∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

∆ΠΘ

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Ε∆Ε

Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή

ΕΕΑ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Μ∆

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή

ΜΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία

ΜΟ∆ΙΠ

Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας

ΜΦ

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

ΟΜΕΑ

Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΑ

Πρακτική Άσκηση

ΠΜΣ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΠΜΕ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

ΤΕΕ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΤΠΜ

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

ΥΠΕΠΘ

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

3

Πρόλογος
Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) έγινε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 20092010. Σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι να διαµορφώσει και να διατυπώσει κριτική
άποψη στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου
µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Οι
επιµέρους στόχοι της αξιολόγησης περιλαµβάνουν:
1. την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων του Τµήµατος,
2. την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης,
3. τον ορισµό δράσεων βελτίωσης,
4. την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τµήµατος, όπου και εφόσον
είναι εφικτό, και
5. τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και εφόσον είναι
εφικτό.
Η ΕΕΑ συντάχθηκε από την Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τµήµατος,
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και διαβιβάζεται στη Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ∆ΙΠ) του ∆ΠΘ και στην Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Α∆ΙΠ).
Η ΕΕΑ καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν. 3374/2005 µε ευθύνη του ΤΠΜ.
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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση
της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή της.
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα
1.1.1 Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;
Η ΟΜΕΑ ορίστηκε στην υπ. αρ 3/9-11-2007 ΓΣ του Τµήµατος µε την ακόλουθη σύνθεση:
1. Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής (Πρόεδρος ΤΠΜ 2008-10)
2. Αθανάσιος Καραµπίνης, Καθηγητής (Πρόεδρος ΤΠΜ 2006-08 και 2004-06)
3. Ιωάννης ∆ιαµαντής, Καθηγητής (Πρόεδρος ΤΠΜ 2002-04 και 2000-02)
4. Βλάσιος Χρυσάνθου, Καθηγητής (Αναπλ. Πρόεδρος ΤΠΜ 2008-10)
5. Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής
6. Άγγελος Πρωτοπαπάς, Αναπλ. Καθηγητής
7. Μαρία Κώνστα, Αναπλ. Καθηγήτρια
8. Εκπρόσωπος Φοιτητών (δεν ορίστηκε από το σύλλογο Φοιτητών)
1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθεσης;
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών στα µέλη ∆ΕΠ που συνέβαλαν στο
έργο της ΟΜΕΑ.

Πίνακας 1. Κατανοµή ευθυνών στα µέλη και τους συνεργάτες της ΟΜΕΑ
Ενότητα
Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών
∆ιδακτικό έργο
Ερευνητικό έργο
Σχέσεις µε
κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς
Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης
∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές

Μέλη
ΟΜΕΑ
Α. Καραµπίνης
Χ. Καραγιάννης
Β. Χρυσάνθου
Ι. ∆ιαµαντής
Χ. Καραγιάννης
Β. Χρυσάνθου
Α. Πρωτοπαπάς
Α. Καραµπίνης
Χ. Καραγιάννης
Ι. ∆ιαµαντής
Χ. Καραγιάννης
Ι. ∆ιαµαντής
Α. Πρωτοπαπάς
Β. Προφυλλίδης
Μ. Κώνστα
Ι. ∆ιαµαντής
Β. Προφυλλίδης
Α. Καραµπίνης
Β. Προφυλλίδης
Α. Πρωτοπαπάς
Α. Καραµπίνης
Χ. Καραγιάννης
Β. Χρυσάνθου

Συνεπικούρηση
Α. Σάββα

Κ. Χαλιορής
Κ. Χαλιορής
Φ. Πλιάκας
Κ. Χαλιορής
Μ. Γκράτζιου
Μ. Γκράτζιου

1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση
πληροφοριών;
Η κυριότερη πηγή πληροφοριών ήταν η προσωπική επαφή και επικοινωνία µε µέλη της
Α∆ΙΠ και τα σχέδια εγγράφων που υπήρχαν στην ιστοσελίδα της Α∆ΙΠ (www.adip.gr). Όσον
αφορά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, έγιναν τα εξής:
5

Α. Το πρότυπο ερωτηµατολόγιο «ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» της Α∆ΙΠ συµπληρώθηκε από 34 µέλη ∆ΕΠ
(από τα 53 συνολικά που υπηρετούν στο Τµήµα). Επίσης συµπληρώθηκε από το
µοναδικό ∆ιδάσκοντα µε σύµβαση 407.
Β. Το πρότυπο ερωτηµατολόγιο
«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» της Α∆ΙΠ, συµπληρώθηκε για 103 µαθήµατα (από τα 126 συνολικά που
περιέχονται στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος). ∆εν συµπεριελήφθησαν τα 4
µαθήµατα των ξένων γλωσσών διότι οι διδάσκοντες δεν εντάσσονται στο Τµήµα, 2
µαθήµατα που έχουν καταργηθεί ή δεν διδάχθηκαν την τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά και
3 µαθήµατα που δεν βαθµολογούνται.
Γ. Το πρότυπο ερωτηµατολόγιο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» της Α∆ΙΠ δεν χρησιµοποιήθηκε . Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση µε
τους φοιτητές για τη συµπλήρωσή του για τα µαθήµατα του χειµερινού και του εαρινού
εξαµήνου του ακαδ. έτους 2010-11.
1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος;
η

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε στο σύνολό της από την 15 ΓΣ του ΤΠΜ στις 18/5/2010.
1.2.

Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν
κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης

Η διαδικασία βοήθησε να εκπληρωθούν οι στόχοι της αξιολόγησης όπως αυτοί
περιγράφονται από την κείµενη νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα:
 η τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
 η επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης
 ο προσδιορισµός ενεργειών βελτίωσης
 η ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του τµήµατος, όπου και
εφόσον είναι εφικτό
 η λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του ∆ΠΘ, όπου και εφόσον είναι
εφικτό.
 η υποβολή προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ∆ΠΘ που αφορούν σε
θεσµικές αλλαγές.
Οι σηµαντικότερες δυσκολίες συνοψίζονται στα:
 διαφορετική αντίληψη της χρησιµότητας του εγχειρήµατος από τα µέλη ∆ΕΠ του
ΤΠΜ και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του ∆ΠΘ
 ανάγκη για περισσότερους ανθρώπινους πόρους (διοικητικό προσωπικό, ΕΕ∆ΙΠ,
ΕΤΕΠ) για την υλοποίηση της διαδικασίας
 καθυστερηµένη ανταπόκριση πολλών µελών ∆ΕΠ στις απαιτήσεις της διαδικασίας
 ασάφεια στη διατύπωση των ερωτηµατολογίων µε αποτέλεσµα την έλλειψη κοινά
αποδεκτών κριτηρίων για τη σύγκριση µε άλλα οµοειδή Τµήµατα του εσωτερικού και
του εξωτερικού.
1.3.

Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας

Το ΤΠΜ θεωρεί ότι η Α∆ΙΠ θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης. Κάποιες
προτάσεις ακολουθούν:




Προτείνεται να προστεθούν κριτήρια που θα συσχετίζουν τις εισροές και τις εκροές
σε κάθε τµήµα ΑΕΙ και θα σταθµίζουν την κρατική χρηµατοδότηση µε στόχο την
οµογενοποίηση σε εθνικό επίπεδο.
Ανάληψη ουσιαστικής πρωτοβουλίας από την Α∆ΙΠ για την κατά το δυνατόν
καλύτερη και ταχύτερη ικανοποίηση των παραλείψεων που αφορούν υλικοτεχνική
υποδοµή και προσωπικό υποστήριξης της έρευνας και της διδασκαλίας.
Προτείνεται να προστεθούν κριτήρια που να δίνουν τη δυνατότητα να γίνει σύγκριση
µε άλλα οµοειδή Τµήµατα σύµφωνα µε ευρωπαϊκά δεδοµένα.
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2. Παρουσίαση του Τµήµατος
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τµήµα και τη λειτουργία του.
2.1.

Γεωγραφική θέση του Τµήµατος

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ) ιδρύθηκε το 1974 και εκτείνεται σε όλο το
θρακικό χώρο. Στην Κοµοτηνή εδρεύουν η Πρυτανεία και η Κεντρική ∆ιοίκηση του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Σήµερα λειτουργούν 20 Τµήµατα. Στην Ξάνθη
εδρεύει η Πολυτεχνική Σχολή µε 5 τµήµατα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω,
ακολουθούµενα από το έτος ίδρυσης.
I.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (1974),
II. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1975),
III. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (1993),
ΙV. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1999),
V. Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (2000).
2.2.

Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό
έτος 1974-1975. Την τελευταία πενταετία εγγράφονται στο πρώτο έτος περίπου 220
φοιτητές, από τους οποίους 30-35% διαγράφονται κυρίως λόγω µετεγγραφής σε οµοειδή
τµήµατα του εσωτερικού.
Σκοπός του Τµήµατος είναι:
Η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού µέσα
από την παραγωγή και µετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας για την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισµό, τη µελέτη,
τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευµένων, µικρών ή µεγάλων τεχνικών
έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
του πληθυσµού της, την εκµετάλλευση του φυσικού της πλούτου κ.λπ. σε συνδυασµό
πάντοτε µε την καλλιέργεια αισθήµατος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την
παροχή υπηρεσιών προς το δηµόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συµµετοχή στην
παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.
Σήµερα το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από επτά Τοµείς. Αυτοί είναι:
1) Τοµέας ∆οµικών Κατασκευών
2) Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων
3) Τοµέας Υδραυλικών Έργων
4) Τοµέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής και ∆οµικών Υλικών
5) Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
6) Τοµέας Μηχανικής και
7) Τοµέας Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού και Γενικών Μαθηµάτων.
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10)
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής υποχρεούται να
εξεταστεί επιτυχώς σε 66 µαθήµατα και στο τελευταίο εξάµηνο των σπουδών του να
εκπονήσει διπλωµατική εργασία.
Το Τµήµα χορηγεί ενιαίο δίπλωµα µε 4 επιµέρους κατευθύνσεις (∆οµικών, Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων). Στο ΤΠΜ λειτουργούν τρία οργανωµένα
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Εξειδίκευσης:
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• ∆ιατµηµατικό ΠΜΣ «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από
Οπλισµένο Σκυρόδεµα» (από το 1999)
• ∆ιατµηµατικό ΠΜΣ «Υδραυλική Μηχανική» (από το 1999)
• ∆ιατµηµατικό – ∆ιαπανεπιστηµιακό ΠΜΣ «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών
Συστηµάτων» (από το 2003)
Το Τµήµα διεκδικεί µια εξέχουσα θέση στη σηµερινή ελληνική κοινωνία, αλλά και στο διεθνές
ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι, µε εργαλεία αφενός ένα ευέλικτο, αλλά και πλήρες, πρόγραµµα
σπουδών και αφετέρου την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και καινοτόµων ερευνητικών
εφαρµογών.
2.2.1

Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό
προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία.

Η στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την
τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.
2.2.2.

Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών
(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.

Ο αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών, προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί,
και διδακτορικοί κατά την τελευταία πενταετία, φαίνεται στους Πίνακες 3 και 4 αντίστοιχα.

Πίνακας 2. Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος
Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Λέκτορες

Μέλη ΕΕ∆ΙΠ/Ε∆Π
∆ιδάσκοντες επί συµβάσει**
Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων
∆ιοικητικό προσωπικό

Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο

20082009
19
12

20072008
15
8

20062007
18
5

20052006
15
5

20042005
15
5

2

4

3
8
8

18
16

9
4
2
1

1
3
5.5***

12
11
1

16

3

3

2

1

1

1

1

1
7

5

4

2

2

1

2

3
5.5

3
5.5

2
6.5

1
1

2
6.5

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος
** Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, χειµερινή και
εαρινή, τότε µετρώνται δύο συµβάσεις)
*** Το δεκαδικό αφορά απασχόληση προσωπικού κατά το 50% του χρόνου του
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Πίνακας 3. Εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του ΤΠΜ σε όλα τα έτη σπουδών
Προπτυχιακοί

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

280

313

318

314

308

Μεταπτυχιακοί

98

85

84

90

91

∆ιδακτορικοί

37

30

26

22

15

Πίνακας 4. Εξέλιξη των εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του ΤΠΜ
2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Εισαγωγικές εξετάσεις

182

164

166

156

181

Μετεγγραφές*

-67

-69

-65

-64

-73

Κατατακτήριες εξετάσεις

18

13

16

17

18

Άλλες κατηγορίες

36

27

27

27

26

Σύνολο

169

135

144

136

152

* Στη γραµµή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθµός µετεγγραφοµένων φοιτητών (εισροές-εκροές)

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;

Σκοπός του Τµήµατος είναι:
Η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού µέσα
από την παραγωγή και µετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας για την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισµό, τη µελέτη,
τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευµένων, µικρών ή µεγάλων τεχνικών
έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
του πληθυσµού της, την εκµετάλλευση του φυσικού της πλούτου κ.λπ. σε συνδυασµό
πάντοτε µε την καλλιέργεια αισθήµατος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την
παροχή υπηρεσιών προς το δηµόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συµµετοχή στην
παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πολιτικών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν. 4663/1930
(Φ.Ε.Κ. 149Α), καθώς και από άλλα µεταγενέστερα διατάγµατα. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος
εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
Οι απόφοιτοι των Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών µετά το πέρας των βασικών σπουδών
τους είναι οι αρµόδιοι επιστήµονες που ασχολούνται µε τη µελέτη και κατασκευή
δοµοστατικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών καθώς και γεωτεχνικών έργων. Οι
διπλωµατούχοι αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος) µετά από εξετάσεις, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 149Α 9/5/1936.
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί κυρίως εργάζονται στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις της
άµεσης ειδίκευσής τους:
• Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρίες ή έχουν δικό τους γραφείο σχεδιασµού και µελετών
οικοδοµικών κατασκευών. Σε µια οικοδοµική κατασκευή πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε
υπογραφή Πολιτικού Μηχανικού για τα στατικά και τη δόµηση του κτιρίου
• Σε βιοµηχανίες ασχολούµενοι µε τις περιοχές της στατικής και της αντοχής των υλικών
• Ως συγκοινωνιολόγοι µηχανικοί σε έργα των µεταφορών, κυκλοφοριακής τεχνικής και
οδοποιίας - οδοστρώµατος στο υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή στο υπουργείο Μεταφορών ή σε
αντίστοιχους οργανισµούς
• Ως υδραυλικοί µηχανικοί σε έργα περιβάλλοντος, αρδεύσεων, λιµένων, σε αντιπληµµυρικά,
εγγειοβελτιωτικά, υδροηλεκτρικά έργα κ.α.
Επίσης, οι απόφοιτοι του Τµήµατος εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 12, Μηχανικών (Κωδικός:
Π.Ε. 1210, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων) και µπορούν να πάρουν
µέρος σε διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών µαθηµάτων στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
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Τα αντικείµενα επαγγελµατικής ενασχόλησης του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζονται από την
ακόλουθη νοµοθεσία:
• Ν. 4663 ΦΕΚ 149Α (9-5-1930)
• Ν. 6422 ΦΕΚ 412Α (28-11-1934) [όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το
Π.∆. 50 /2003 ΦΕΚ 50Α (3-3-2003)]
• Β.∆. ΦΕΚ 82Α 17-3-1950
• Π.∆. 472/1985 ΦΕΚ 168Α 2-10-1985
• Π.∆. 252/1988 ΦΕΚ 106Α 1-7-1988
• Π.∆. 50/2003 ΦΕΚ 50Α 3-3-2003
• Εγκύκλιος – 51502/1967 Γραφείου Πολεοδοµίας Αθηνών
• Εγκύκλιος – 26903/46/71
• Έγγρ. Α.85753/71 Υ∆Ε (∆ιεύθυνσις Α3/ε)
• Εγκύκλιος – Ε. 6211/8/72 (Υπηρ.Οικ. ∆/νσις Ε3/Υ)
• Έγγρ. Ε.31496/72 Υ∆Ε (Υπηρ. Οικ. ∆/νσις Ε3/γ)
• Έγγρ. A.86432/72 Υ∆Ε (∆/νσις Ε3/γ)
• Έγγρ. Ε.27928/72 Υ∆Ε (Υπηρ. Οικ. ∆/νσις Ε3/γ)
• Έγγρ. 24516/75 Υ∆Ε (Υπηρ. Οικ. ∆/νσις Ε3/α)
• Έγγρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79
2.3.2 Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και
τους σκοπούς του Τµήµατος;
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί
 διεξάγουν έρευνα και παρέχουν συµβουλές για σχέδια και κατασκευές,
 διευθύνουν τη λειτουργία και συντήρηση έργων πολιτικού µηχανικού,
 µελετούν και παρέχουν συµβουλές από τεχνολογικής άποψης για διάφορα υλικά,
 διεξάγουν έρευνα και αναπτύσσουν νέες ή βελτιωµένες θεωρίες και µεθόδους
σχετικές µε την επιστήµη τους,
 παρέχουν συµβουλές και σχεδιάζουν δοµές όπως γέφυρες, σήραγγες, προκυµαίες,
δρόµους, αεροδρόµια, σιδηροδρόµους, κανάλια, αγωγούς, συστήµατα για τη
διαχείριση των αποβλήτων και τον έλεγχο ροής των υδάτων, βιοµηχανικά και άλλα
µεγάλα κτίρια,
 αποφασίζουν και προσδιορίζουν τις µεθόδους κατασκευής, τα υλικά και τα πρότυπα
ποιότητας και διευθύνουν την κατασκευή των έργων,
 εγκαθιστούν συστήµατα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική
λειτουργία των κατασκευών καθώς και την ασφάλεια και προστασία του
περιβάλλοντος,
 εντοπίζουν και επιδιορθώνουν τις δυσλειτουργίες,
 οργανώνουν και διευθύνουν τη συντήρηση και την επισκευή των υφιστάµενων
κατασκευών,
 µελετούν και παρέχουν συµβουλές από τεχνολογικής πλευράς για συγκεκριµένα
υλικά,
 συνεργάζονται στενά και συµβουλεύονται και άλλους σχετικούς τεχνικούς,
 συντάσσουν επιστηµονικές διατριβές και εκθέσεις,
 ασκούν συναφείς δραστηριότητες, και
 επιβλέπουν άλλους που ασχολούνται µε αυτές τις εργασίες.
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;
∆εν υπάρχει απόκλιση.
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;
Το ΤΠΜ του ∆ΠΘ έχει καταξιωθεί ως µια εξαιρετική επιλογή προπτυχιακών σπουδών, όπως
αποδεικνύεται από την απαιτούµενη βάση εισαγωγής µέσω πανελληνίων εξετάσεων, η
οποία την τελευταία πενταετία είναι περίπου 18-18.5. Οι απόφοιτοι του ΤΠΜ απολαµβάνουν
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ιδιαίτερης εκτίµησης στον τεχνικό χώρο της Ελλάδας και έχουν τα απαιτούµενα εφόδια για
µεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού.
2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων
(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος;
∆εν συντρέχουν λόγοι αναθεώρησης των στόχων του Τµήµατος. Γίνεται συνεχής
προσπάθεια επικαιροποίησης του Προγράµµατος Σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις
τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις.
2.4.

∆ιοίκηση του Τµήµατος
2.4.1 Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα;

Στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν οι παρακάτω Επιτροπές:
 Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών,
 Επιτροπή Φοιτητικών Θεµάτων
 Επιτροπή Παραλαβής Επιστηµονικών Οργάνων, Υλικών κ.λπ.
 Επιτροπή Εργαστηριακής Υποδοµής και Εξοπλισµού
 Επιτροπή Καταστροφής Υλικών
 Επιτροπή Προγράµµατος Εξετάσεων
 Επιτροπή ∆ιεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων από ΑΕΙ-ΤΕΙ
2.4.2.

Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα;

Το Τµήµα έχει τους παρακάτω εσωτερικούς κανονισµούς:
 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
 Εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας
 Μεταπτυχιακών Σπουδών
 Εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
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 έχει θεσµοθετηµένους επτά (7) Τοµείς και δεκαέξι (16) Εργαστήρια:
1) Τοµέας ∆οµικών Κατασκευών
1. Εργαστήριο Εφηρµοσµένης Στατικής
2. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
3. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
2) Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων
1. Εργαστήριο Α’ Συγκοινωνιακής Τεχνικής
2. Εργαστήριο Β’ Συγκοινωνιακής Τεχνικής
3. Εργαστήριο Γεωδαισίας
3) Τοµέας Υδραυλικών Έργων
1. Εργαστήριο Α’ Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων
2. Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων
3. Εργαστήριο Λιµενικών και Παράκτιων Έργων
4) Τοµέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής και ∆οµικών Υλικών
1. Εργαστήριο Οικοδοµικής
2. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών
5) Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
1. Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων
2. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
6) Τοµέας Μηχανικής
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1. Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής
7) Τοµέας Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού και Γενικών Μαθηµάτων
1. Εργαστήριο Οργάνωσης-Προγραµµατισµού
2. Σπουδαστήριο Μαθηµατικών
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΠΜ
http://www.civil.duth.gr/
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3. Προγράµµατα Σπουδών
3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1.

Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας.

3.1.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά
εφαρµόζονται;
Η Επιτροπή Σπουδών και η ΓΣ του Τµήµατος καταρτίζει, επαναξιολογεί και
αναθεωρεί συνεχώς το πρόγραµµα σπουδών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται τόσο
στους στόχους του Τµήµατος, όσο και στις ανάγκες της κοινωνίας. Μέσω του
γραφείου διασύνδεσης, που λειτουργεί στη Σχολή, και σε συνεργασία µε αυτό,
υπάρχει συνεχής επαφή µε κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς (π.χ. ΤΕΕ
κ.λπ.) και γίνεται κατά διαστήµατα έλεγχος και επαναπροσδιορισµός των αναγκών
της αγοράς και των κατευθύνσεων ή ειδικεύσεων του διπλώµατος του Τµήµατος.
Επιπλέον, στα πλαίσια ενηµέρωσης των φοιτητών για τις κατευθύνσεις σπουδών,
διοργανώνονται εκδηλώσεις στο κεντρικό αµφιθέατρο. Στις εκδηλώσεις αυτές
προσκαλούνται εκπρόσωποι επαγγελµατικών φορέων ή και στελέχη που
ενηµερώνουν για τις προοπτικές, την επαγγελµατική αποκατάσταση και τις
ανάγκες της αγοράς. Η ενηµέρωση αυτή λαµβάνεται υπόψη από την Επιτροπή
Σπουδών.
3.1.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται;
Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, η ΓΣ του Τµήµατος ορίζει την εκ του νόµου προβλεπόµενη
Επιτροπή Σπουδών, αποτελούµενη από µέλη ∆ΕΠ, η οποία αξιολογεί και
αναθεωρεί το Πρόγραµµα Σπουδών. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις προτάσεις των
Τοµέων, των µελών ∆ΕΠ και των φοιτητών. Σε άτυπες συνεδριάσεις, λαµβάνοντας
υπόψη και τα στοιχεία από το γραφείο διασύνδεσης, αξιολογεί και, αν κρίνει
απαραίτητο ή αναγκαίο, αναθεωρεί το πρόγραµµα σπουδών. Στο τέλος του
ακαδηµαϊκού έτους, η Επιτροπή καταθέτει, στην τελευταία συνήθως ΓΣ, την
πρότασή της για την αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών και µετά από
συζήτηση στη ΓΣ, η πρόταση, µε πιθανές τροποποιήσεις, εγκρίνεται ως το
πρόγραµµα σπουδών του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. Η διαδικασία αυτή
κρίνεται ως αρκετά αποτελεσµατική, επιτρέποντας τη συνεχή αναβάθµιση του
Προγράµµατος Σπουδών. Από το ακαδηµαϊκό έτος 08-09, η Επιτροπή
διευρύνθηκε µε περισσότερα µέλη, µε στόχο τη ριζικότερη και σε βάθος αλλαγή
του Προγράµµατος Σπουδών, που θα λαµβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες της
αγοράς και της κοινωνίας, όσο και τις διεθνείς και εθνικές επιστηµονικές εξελίξεις
και τα προγράµµατα σπουδών οµοειδών Τµηµάτων.
3.1.1.3 Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;
-Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (www.civil.duth.gr)
- Με αποστολή σε έντυπη µορφή αλλά και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη
∆ΕΠ.
- Στον οδηγό σπουδών
- Σε πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος.
3.1.1.4 Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής
εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της;
Υπάρχουν παλαιότερες µελέτες - από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης – για την εξέλιξη
και απορρόφηση των αποφοίτων, η οποία µάλιστα κυµαίνεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος επανασχεδιάζεται και
επικαιροποιείται λαµβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία αυτών των µελετών.
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3.1.2.

∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος
1
Προπτυχιακών Σπουδών.

3.1.2.1 Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / υποχρεωτικών µαθηµάτων
κατευθύνσεων/ µαθηµάτων επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων;
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, όπως αναφέρθηκε, επικαιροποιείται
συνεχώς, µε συνέπεια ο αριθµός των µαθηµάτων να µεταβάλλεται ελαφρώς από
έτος σε έτος. Ενδεικτικά, το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09, το σύνολο των
προσφεροµένων µαθηµάτων είναι 134 (µε τη διπλωµατική εργασία και χωρίς την
πρακτική άσκηση). Εξ αυτών, τα 58 είναι µαθήµατα κορµού, τα 22 είναι
υποχρεωτικά µαθήµατα κατευθύνσεων και τα 40είναι µαθήµατα επιλογής. Υπάρχουν
επίσης 14 µαθήµατα, που σε άλλες κατευθύνσεις είναι υποχρεωτικά µαθήµατα
κατεύθυνσης, ενώ σε άλλες είναι µαθήµατα επιλογής. Εποµένως, το ποσοστό των
µαθηµάτων κορµού / υποχρεωτικών κατεύθυνσης / επιλογής στο σύνολο των
µαθηµάτων έχει ως εξής:
Κορµού (Κο)

Χωρίς βαθµολογία

4,5%

Με βαθµολογία
38,8%
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Κα)
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης και Ελεύθερης Επιλογής
(Κα και ΕΕ)
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

43,3%
16,4%
10,4%

29,9%
Κορµού (Κο) : Μαθήµατα υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως
κατεύθυνσης σπουδών.
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Κα): Μαθήµατα υποχρεωτικά µόνο για τους
φοιτητές συγκεκριµένης κατεύθυνσης σπουδών.
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης και Ελεύθερης Επιλογής (Κα και ΕΕ): Μαθήµατα
υποχρεωτικά για τους φοιτητές συγκεκριµένης κατεύθυνσης
σπουδών και επιλογής για τους φοιτητές άλλης κατεύθυνσης
σπουδών.
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ): Μαθήµατα επιλογής για τους φοιτητές συγκεκριµένης
κατεύθυνσης σπουδών ή επιλογής για τους φοιτητές
ανεξαρτήτως κατεύθυνσης σπουδών.
3.1.2.2 Πόσα µαθήµατα επιλογής προσφέρονται;
Στο σύνολο των 134 µαθηµάτων που διδάσκονται, τα µαθήµατα ελεύθερης
επιλογής είναι περίπου 54. Αναλυτικά, τα προσφερόµενα µαθήµατα ελεύθερης
επιλογής, ανά κατεύθυνση είναι:

Κατεύθυνση

Μαθήµατα Ελεύθερης
Επιλογής

∆οµικών Έργων
Συγκοινωνιακών Έργων
Υδραυλικών Έργων
Γεωτεχνικών Έργων

27
22
24
25

3.1.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / υποχρεωτικών
µαθηµάτων κατεύθυνσης/ µαθηµάτων επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων που
απαιτούνται για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού;
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού κάθε φοιτητής/τρια του
ΤΠΜ
απαιτείται
να
εξεταστεί
επιτυχώς
σε
72-73
µαθήµατα
(συµπεριλαµβανοµένης της διπλωµατικής εργασίας), ανάλογα µε την
1

Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας αντίστοιχους πίνακες.
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κατεύθυνση σπουδών την οποία επιλέγει. Εποµένως, το ποσοστό των
υποχρεωτικών / υποχρεωτικών κατεύθυνσης/ ελεύθερης επιλογής µαθηµάτων
διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατεύθυνση σπουδών και έχει ως εξής:

Κατεύθυνση

Υποχρεωτικά
(Υ)

Υποχρεωτικά
Κατεύθυνσης
(ΥΚ)

Ελεύθερης
Επιλογής
(ΕΕ)

∆οµικών Έργων
Συγκοινωνιακών Έργων
Υδραυλικών Έργων
Γεωτεχνικών Έργων

79,5%
79,5%
79,5%
80,6%

13,7%
10,9%
12,3%
9,7%

6,8%
9,6%
8,2%
9,7%

3.1.2.4. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων
επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων;
Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο ΤΠΜ δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως
µαθήµατα µόνο υποβάθρου, επιστηµονικής περιοχής, γενικών γνώσεων ή
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα περισσότερα από αυτά είναι συνδυασµός 2 ή
περισσοτέρων κατηγοριών. Εποµένως, τα ποσοστά (σε σύνολο 103 απογραφικών
δελτίων µαθηµάτων) έχουν ως εξής:
Ποσοστό
ΥΠ
ΕΠ
Α∆
ΓΓ
µαθηµάτων
(%)
100%
5.8
43.5
1.4
10%
1.4
20%
7.2
5.8
4.3
30%
2.9
8.7
4.3
2.9
40%
4.3
50%
14.5
14.5
10.1
60%
4.3
1.4
70%
7.2
2.9
80%
2.9
7.2
3.1.2.5 Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων,
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;
Η θεωρητική διδασκαλία των περισσότερων µαθηµάτων κυµαίνεται από 2 έως 3
ώρες την εβδοµάδα και 1- 2 ώρες ασκήσεις. Υπάρχουν επίσης τουλάχιστον 6
µαθήµατα που διδάσκονται ηλεκτρονικά και περίπου 12 εργαστηριακά µαθήµατα.
3.1.2.6. 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;
Η Επιτροπή Σπουδών του ΤΠΜ, στις ετήσιες αναθεωρήσεις του προγράµµατος,
αναπροσαρµόζει, συντονίζει, ελέγχει και παρακολουθεί λιγότερο ή περισσότερο
την ύλη των µαθηµάτων. Το ακαδηµαϊκό έτος 08-09, µε τη διεύρυνση της
επιτροπής λόγω της επικείµενης ριζικής αναθεώρησης του προγράµµατος,
ζητήθηκε από τα µέλη ∆ΕΠ να καταθέσουν την ύλη των µαθηµάτων που
διδάσκουν ανά εβδοµάδα. Εποµένως, θα είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος των
µαθηµάτων µε πληρέστερο τρόπο, θα εκτιµηθούν τυχόν επικαλύψεις, κενά ή
υπερβολική έκταση της ύλης, ώστε να γίνει η απαραίτητη αναπροσαρµογή και
επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων.
3.1.2.7. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα;
∆εν εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτουµένων µαθηµάτων.
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3.1.2.8. Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα
σπουδών; Ποια είναι αυτά;
∆εν γίνονται κοινές παραδόσεις µαθηµάτων µε άλλα Τµήµατα. Μέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών καλύπτουν ανάγκες διδασκαλίας ορισµένων
µαθηµάτων στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και στο Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του ∆ΠΘ.
3.1.2.9. Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά
µαθήµατα;
ο

ο

ο

Στο Τµήµα διδάσκεται µόνο η Αγγλική γλώσσα, προαιρετικά στο 1 , 2 και 3
ο
εξάµηνο και υποχρεωτικά στο 4 εξάµηνο σπουδών. Ο βαθµός όµως δεν
συνυπολογίζεται στο πτυχίο.
3.1.3. Το εξεταστικό σύστηµα.
3.1.3.1. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα;
Ανάλογα µε τη φύση και το είδος του µαθήµατος, η αξιολόγηση των φοιτητών
γίνεται µε διαφορετικούς τρόπους: µε την τελική γραπτή εξέταση, µε εργασίες –
θέµατα προαιρετικά ή υποχρεωτικά, µε εκπόνηση προαιρετικών εργασιών που
συνθεωρούνται στην τελική αξιολόγηση, µε προφορικές εξετάσεις, µε προαιρετική
πρόοδο και πριµοδότηση της γραπτής εξέτασης (µε προϋπόθεση την
υποχρεωτική παρουσία στο µάθηµα) ή και µε συνδυασµό όλων των ανωτέρω.
3.1.3.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Στα περισσότερα µαθήµατα, η διαφάνεια στην αξιολόγηση των φοιτητών
διασφαλίζεται ως εξής:
Πριν την εξέταση: Από τα πρώτα µαθήµατα γνωστοποιείται, αναπτύσσεται και
αναλύεται στους φοιτητές τόσο η διαδικασία εξέτασης όσο και τα κριτήρια
αξιολόγησής τους.
Κατά την εξέταση: Η βαθµολογική αξία των επιµέρους ερωτήσεων ή/και
ασκήσεων είναι γνωστή στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Μετά την εξέταση: Σε συνεννόηση µε το διδάσκοντα, οι φοιτητές µπορούν να
δουν - πριν την κατάθεση της βαθµολογίας στη Γραµµατεία ή και µετά - το
γραπτό τους, να δοθούν διευκρινήσεις και να επισηµανθεί ο σωστός τρόπος
επίλυσης. Αν διαπιστωθεί λάθος, υπάρχει δυνατότητα επαναβαθµολόγησης. Σε
περίπτωση διαφωνιών, οι φοιτητές µπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή
Σπουδών ή στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
3.1.3.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;
∆εν υπάρχει επίσηµη διαδικασία αξιολόγησης. Πάντως, κατά καιρούς, η
εξεταστική διαδικασία γίνεται αντικείµενο συζήτησης στη ΓΣ του Τοµέα, τη ΓΣ
του Τµήµατος και στην Επιτροπή Σπουδών και προτείνονται στο διδάσκοντα
αποτελεσµατικότερες λύσεις.
3.1.3.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/
διπλωµατικής εργασίας;
Η ανάθεση και εξέταση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι εξαιρετικά διαφανής και
καθορίζεται από τον κανονισµό εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών που ενεκρίθη
οµόφωνα στην 13/24.01.02 ΓΣ του Τµήµατος. Σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό, η
ανάθεση και εξέταση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας έχει ως εξής:
Ανάθεση: Η ∆ιπλωµατική Εργασία ανατίθεται από τους Τοµείς του Τµήµατος και
παρακολουθείται και καθοδηγείται από ένα τουλάχιστον µέλος ∆ΕΠ. Από τον
Ιούνιο έως το ∆εκέµβριο κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ο κάθε Τοµέας ανακοινώνει
επίσηµα και αναρτά όλα τα θέµατα των ∆Ε που προτείνουν τα µέλη του και
µπορεί να οργανώνει εκδήλωση, στην οποία να παρουσιάζονται τόσο τα θέµατα
όσο και οι κατευθυντήριες γραµµές τους. Ο φοιτητής, από τον Οκτώβριο,
επιλέγει το θέµα που τον ενδιαφέρει σε συνεργασία µε το αντίστοιχο µέλος ∆ΕΠ
και το δηλώνει επίσηµα στη Γραµµατεία του Τοµέα. Κατόπιν οι Τοµείς
συνέρχονται, συντάσσουν έγγραφο αποδοχής για κάθε φοιτητή και ορίζουν
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τριµελείς εξεταστικές επιτροπές, αποτελούµενες από τον επιβλέποντα και άλλα
δύο µέλη ∆ΕΠ (τακτικά και αναπληρωµατικά) µε συγγενή εξειδίκευση. Τα
έγγραφα αυτά κοινοποιούνται στο Τµήµα. Εάν περισσότεροι του ενός φοιτητές
διαλέξουν το ίδιο θέµα, το µέλος ∆ΕΠ (επιβλέπων) επιλέγει το φοιτητή που έχει
τις καλύτερες επιδόσεις στο σχετικό γνωστικό αντικείµενο.
Εξέταση: Η εξέταση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται µε προφορική
παρουσίαση ανοικτή στο κοινό, που ανακοινώνεται δηµόσια µε ηλεκτρονικό ή
έντυπο τρόπο. Η εξέταση και βαθµολόγηση γίνεται από την ορισθείσα τριµελή
επιτροπή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε κριτήρια που περιγράφονται στον
κανονισµό εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών.
3.1.3.5. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/
διπλωµατική εργασία; Ποιες;
Ο σκοπός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι κατά βάση ερευνητικός και κυρίως
αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αυτενέργειας του φοιτητή σε ένα γνωστικό
αντικείµενο που σχετίζεται µε ένα ή περισσότερα από τα µαθήµατα που ο ίδιος
επέλεξε. Στον προαναφερθέντα κανονισµό εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών
περιλαµβάνονται και διατάξεις που περιγράφουν τα κριτήρια για την αξιολόγησή
τους (βαθµός δυσκολίας του θέµατος, πρωτοτυπία κ.λπ.) καθώς και οδηγίες–
προδιαγραφές για τη σύνταξη του κειµένου (διάταξη, βιβλιογραφικές αναφορές
κ.λπ.). Επιστηµονικά, δηλαδή, η ∆ιπλωµατική Εργασία επιδιώκεται να είναι σε
επίπεδο δηµοσίευσης σε επιστηµονικό περιοδικό ή σε πρακτικά επιστηµονικού
συνεδρίου.
3.1.4. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών.
3.1.4.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;
Υπάρχει συµµετοχή, αλλά σε ελάχιστο ποσοστό, διδασκόντων από το εξωτερικό,
οι οποίοι έρχονται είτε ως προσκεκληµένοι µελών ∆ΕΠ για περιορισµένο αριθµό
διαλέξεων, είτε µε σύµβαση έργου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
3.1.4.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό);
Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών, στους οποίους (µε εγκύκλιο του
Υπουργείου) συµπεριλαµβάνονται και οι Κύπριοι φοιτητές. Ο απόλυτος αριθµός
καθώς και το ποσοστό (επί των φοιτούντων φοιτητών) δίνεται στον ακόλουθο
πίνακα:
Αλλοδαποί
% στο σύνολο των
Έτος
φοιτητές
φοιτούντων
04/05
12
7.9
05/06
9
6.6
06/07
12
8.3
07/08
9
6.7
08/09
19
11.2
3.1.4.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
∆εν διδάσκονται µαθήµατα σε ξένη γλώσσα.
3.1.4.4. Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών
σπουδών συµµετέχει το Τµήµα;
Το Τµήµα συµµετέχει στο πρόγραµµα ERASMUS.
3.1.4.5. Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του
εξωτερικού; Ποιες;
Υπάρχει συµφωνία µε το Πολυτεχνείο του Ιασίου της Ρουµανίας.
3.1.4.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών;
Ποιες;
∆εν υπάρχουν.
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3.1.4.7. Εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS);
Όχι, αλλά το Τµήµα βρίσκεται σε διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος.
3.1.4.8. Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS;
∆εν έχει εφαρµογή.
3.1.5. Πρακτική άσκηση των φοιτητών.
3.1.5.1. Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η
πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές;
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) ενεκρίθη πρόγραµµα πρακτικής άσκησης
φοιτητών του Τµήµατος. Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε στις 30/6/08. Σήµερα, έχει
υποβληθεί εκ νέου πρόταση (ΕΣΠΑ) και προσδοκάται η έγκρισή της. Η συµµετοχή
των φοιτητών είναι προαιρετική.
3.1.5.2. Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την
επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών;
Την πρακτική άσκηση επιλέγουν περίπου 70 µε 80 φοιτητές ετησίως, αριθµός που
αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 51%. Το ενδιαφέρον των φοιτητών κινητοποιείται
µε δύο τουλάχιστον, κατ’ έτος, ενηµερωτικές εκδηλώσεις στο αµφιθέατρο της
Σχολής, µε διαφηµιστικές αφίσες και φυλλάδια, και µε δηµόσιες ανακοινώσεις στο
διαδίκτυο και σε πίνακες ανακοινώσεων.
3.1.5.3. Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική
άσκηση είναι υποχρεωτική;
Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική.
3.1.5.4. Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος; Ποια είναι
η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός;
Η υπ΄ αριθµό 9/14-11-2001 Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ενέκρινε την ένταξη
της Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, ως προαιρετική
ου
επιλογή των φοιτητών µετά τη συµπλήρωση του 2 έτους σπουδών. Σε
περίπτωση δε που διαρκεί ένα εξάµηνο, είναι ισότιµη προς ένα κατ΄ επιλογήν
ου
ου
υποχρεωτικό µάθηµα του 4 ή 5 έτους σπουδών. Επόπτης είναι ο Επιστηµονικά
Υπεύθυνος του αντίστοιχου προγράµµατος (του ΕΠΕΑΕΚ µέχρι το 2008).
Υπογράφεται σύµβαση, όπου ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
εκπαιδευοµένων – εκπαιδευτών. Επιπλέον υπάρχει υλική υποδοµή (γραφεία
κ.λπ.) και Γραµµατεία στο Εργαστήριο του επόπτη µέλους ∆ΕΠ.
Λόγω ελλιπούς χρηµατοδότησης, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπως
εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα, είναι ένας µήνας. Οι διαδικασίες του προγράµµατος
πρακτικής άσκησης περιγράφονται σε σχετικό εσωτερικό κανονισµό.
3.1.5.5. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, εκτός ίσως από την απροθυµία των µελών
∆ΕΠ να αναλάβουν την εποπτεία των φοιτητών, λόγω των επιστηµονικών,
διδακτικών και διοικητικών υποχρεώσεών τους. Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη
πρόσληψης ενός ατόµου που θα απασχολείται αποκλειστικά µε την πρακτική
άσκηση και θα συνεργάζεται µε τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο.
3.1.5.6. Σε ποιες 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;
Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην εµπέδωση και εφαρµογή της γνώσης που έχει
αποκτηθεί από τη διδασκαλία, στη σύζευξη της θεωρίας µε την πράξη, στη
γνωριµία και εξοικείωση των διδασκοµένων µε το χώρο αγοράς εργασίας. Τα
αποτελέσµατα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά, καθώς οι ασκούµενοι ασχολούνται
µε επιβλέψεις σε εργοτάξια, µε επιµετρήσεις, εντάσσονται σε οµάδες εργασίας
κ.λπ. Έτσι, η εξοικείωση των ασκούµενων µε το φορέα εκτέλεσης της πρακτικής
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άσκησης κρίνεται περισσότερο από 90% επιτυχής, όπως και οι ίδιοι οι ασκούµενοι
δηλώνουν.
3.1.5.7. Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την
εκπόνηση πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας;
∆εν συνδέεται. Υπήρχε τέτοια απόφαση για σύνδεση, η οποία όµως δεν
εφαρµόστηκε, καθώς η πρακτική άσκηση χρηµατοδοτείται για ένα µόνο µήνα, ενώ
η διπλωµατική εργασία απαιτεί διάρκεια πέντε (και πλέον) µηνών.
3.1.5.8. ∆ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση
των πτυχιούχων;
Ναι, χωρίς να καταγράφονται σχετικά στοιχεία.
3.1.5.9. Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς,
πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των
φοιτητών;
Ναι, στην Πολυτεχνική Σχολή λειτουργεί παράρτηµα του υπάρχοντος Γραφείου
∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου, µέσω του οποίου οι φοιτητές εντοπίζουν φορείς
και επιχειρήσεις για να κάνουν πρακτική άσκηση.
3.1.5.10. Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν
θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
Το Τµήµα δεν αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Μέσω όµως του υπάρχοντος Γραφείου ∆ιασύνδεσης ενηµερώνει τους αποφοίτους
για προσφερόµενες θέσεις εργασίας σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του
ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο). Με τη
σειρά τους οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις ενηµερώνονται για τις ικανότητες των
αποφοίτων του Τµήµατός µας.
3.1.5.11. Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του
Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Υπάρχει σχετική συνεργασία κατά περίπτωση.
3.1.5.12. Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του
Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες;
Η µοναδική προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να απασχολούνται αποκλειστικά σε
έργα Πολιτικού Μηχανικού.
3.1.5.13. Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούµενοι φοιτητές;
Οι φοιτητές υποβάλλουν τεχνική έκθεση και ηµερολόγιο καθηµερινής
απασχόλησης και πεπραγµένων, καθώς και βεβαίωση από το φορέα εκτέλεσης ότι
τα συµπεριλαµβανόµενα στοιχεία στην τεχνική έκθεση και στο ηµερολόγιο είναι
αληθή. Οι φοιτητές υποστηρίζονται τόσο από τα στελέχη του φορέα εκτέλεσης
όσο και από τον επόπτη του Τµήµατος, ο οποίος παρέχει γραφεία, Γραµµατεία
κ.λπ.
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3.2 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η ενότητα αυτή επαναλαµβάνεται για το καθένα από τα τρία ΠΜΣ που λειτουργούν στο
ΤΠΜ, και συγκεκριµένα για το ΠΜΣ:
Α. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Β. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ
ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.2.Α.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
3.2.Α.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
3
Σπουδών.
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ)
(α) Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
(β) Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
3.2.Α.3. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας.
3.2.Α.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο
αποτελεσµατικές είναι;
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών,
προτεραιότητα αποδοχής έχουν οι διπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί υδραυλικής
προπτυχιακής κατεύθυνσης, οι διπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί λοιπών
προπτυχιακών κατευθύνσεων, καθώς και οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί
Περιβάλλοντος µε κατεύθυνση προπτυχιακών σπουδών αναφεροµένη στη
ρύπανση των υδάτων. Επίσης, σηµειώνεται ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέραν των
µεγάλων τεχνικών εταιρειών, έχει µεγάλη ανάγκη Υδραυλικών Μηχανικών.
3.2.Α.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι;
Κατά τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του, το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Υδραυλική Μηχανική» χρηµατοδοτείτο από το ΕΠΕΑΕΚ µέσω
του Υπουργείου Παιδείας. Στο εν λόγω χρονικό διάστηµα, το ΠΜΣ υπέστη
αξιολόγηση από µέλος ∆ΕΠ της βαθµίδας του Καθηγητή άλλου Ιδρύµατος.
Επίσης, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ αξιολογήθηκαν από τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές για τη διδακτική ικανότητά τους. Οι παρατηρήσεις τόσο του εξωτερικού
αξιολογητή όσο και των µεταπτυχιακών φοιτητών ελήφθησαν υπόψη κατά την
περαιτέρω λειτουργία του ΠΜΣ.
3.2.Α.3.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;
Μέσω της ιστοσελίδας του Τµηµατος Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και µέσω του
Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ∆ΠΘ.
3.2.Α.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;
∆εν υπάρχει συστηµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής
πορείας των αποφοίτων, διατηρείται όµως επαφή µε ορισµένους εξ αυτών. Έτσι,
2

Στην περίπτωση που στο Τµήµα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών
Σπουδών, η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ, ανεξάρτητα αν το
Τµήµα είναι το επισπεύδον ή όχι.
3
Στην περίπτωση λειτουργίας ∆ιατµηµατικού ή ∆ιιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
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κατέστη γνωστό ότι ένα µεγάλο µέρος των αποφοίτων απορροφήθηκε από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
3.2.Α.4. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος
4
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Α.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων
στο σύνολο των µαθηµάτων;
Το πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε) περιλαµβάνει 3 µαθήµατα οµογενοποίησης, 4 µαθήµατα
κορµού και 4 µαθήµατα κατεύθυνσης, δηλαδή συνολικά 11 µαθήµατα. Οι Πολιτικοί
Μηχανικοί υδραυλικής προπτυχιακής κατεύθυνσης απαλλάσσονται των
µαθηµάτων οµογενοποίησης, ήτοι λαµβάνουν 8 µαθήµατα, έκαστο των οποίων
αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές µονάδες. Επίσης απαιτείται η εκπόνηση µεταπτυχιακής
διατριβής, η οποία αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές µονάδες.
3.2.Α.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων
υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των
µαθηµάτων;
Τα 4 µαθήµατα κορµού και η µεταπτυχιακή διατριβή είναι υποχρεωτικά. Τα 3
µαθήµατα οµογενοποίησης και τα 4 µαθήµατα κατεύθυνσης επιλέγονται από
τριιπλάσιο αριθµό προσφεροµένων µαθηµάτων.
3.2.Α.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων
επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων;
Τα 3 µαθήµατα οµογενοποίησης µπορεί να θεωρηθούν µαθήµατα υποβάθρου για
ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα, ενώ τα 8 µαθήµατα κορµού και κατεύθυνσης
µπορεί να θεωρηθούν επιστηµονικής περιοχής.
3.2.Α.4.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων,
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;
Το κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές µονάδες. Κατά την κρίση του
διδάσκοντα µπορεί να υπάρχουν ασκήσεις, εργασίες, εργαστήρια, θέµατα,
παρουσιάσεις κ.λπ.
3.2.Α.4.5. 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;
Η αναλυτική περιγραφή κάθε µαθήµατος είναι διαθέσιµη και συζητείται στην Ειδική
∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε) και µεταξύ των διδασκόντων, ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθολογική διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών. Επίσης,
λαµβάνονται υπόψη από τους διδάσκοντες τα σχόλια των µεταπτυχιακών
φοιτητών στα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης.
3.2.Α.4.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Τα µαθήµατα οµογενοποίησης, τα οποία είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται και
παρακολουθούνται από τους φοιτητές παράλληλα προς τα µεταπτυχιακά.
3.2.Α.5. Το εξεταστικό σύστηµα.
3.2.Α.5.1. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα;
Κατά την κρίση του διδάσκοντα ο βαθµός του µαθήµατος µπορεί να
διαµορφώνεται µε συντελεστές βαρύτητας από γραπτή ή προφορική εξέταση,
4
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εργαστήρια, θέµατα και παρουσιάσεις. Οι εξετάσεις δίδονται µία φορά,
Φεβρουάριο ή Ιούνιο, αµέσως µετά τη λήξη της αντίστοιχης διδακτικής περιόδου,
ενώ υπάρχει και επαναληπτική περίοδος το Σεπτέµβριο.
3.2.Α.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, οι φοιτητές µπορούν
να δουν τα γραπτά τους.
3.2.Α.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι
αυτή;
Μέσω ερωτηµατολογίων οι φοιτητές εκφράζονται για την εξεταστική διαδικασία.
3.2.Α.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής
εργασίας;
Ο φοιτητής επιλέγει επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ της µεταπτυχιακής διατριβής, εφόσον
δε συµφωνήσει το µέλος ∆ΕΠ, συνεχίζεται η συνεργασία µεταξύ µέλους ∆ΕΠ και
φοιτητή. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει επιβλέπον µέλος
∆ΕΠ και την αντίστοιχη επιστηµονική περιοχή της µεταπτυχιακής διατριβής µέχρι
το Μάρτιο, ήτοι µέχρι την αρχή του εαρινού εξαµήνου σπουδών. Περί το τέλος του
εαρινού εξαµήνου σπουδών συνέρχεται η Ε∆Ε και ορίζει τις τριµελείς εξεταστικές
επιτροπές των µεταπτυχιακών διατριβών. Η µεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται
προφορικά ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, στην οποία
συµπεριλαµβάνεται ο επιβλέπων, και βαθµολογείται από αυτήν.
3.2.Α.5.5. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή
εργασία;
Η αξιολόγηση των µεταπτυχιακών διατριβών γίνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων
αξιολόγησης:
1. Κατανόηση και σε βάθος κάλυψη του θέµατος
2. Βαθµός δυσκολίας του θέµατος
3. Βαθµός επίτευξης των προδιαγραµµένων στόχων
4. Πρωτοτυπία
5. Πληρότητα βιβλιογραφικής διερεύνησης
6. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ιδίων σκέψεων εκ µέρους του µεταπτυχιακού
φοιτητή
7. Εργατικότητα και ζήλος του µεταπτυχιακού φοιτητή
8. Παρουσίαση µεταπτυχιακής διατριβής (γραπτή εµφάνιση κειµένου, προφορική
παρουσίαση).
3.2.Α.6. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Α.6.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών;
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στη Γραµµατεία
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών παραλαµβάνονται από τον Επιστηµονικό
Υπεύθυνο του µεταπτυχιακού προγράµµατος, ο οποίος ενηµερώνει µια βάση
δεδοµένων µε τα στοιχεία κάθε υποψηφίου. ∆ύο εβδοµάδες, περίπου, µετά τη
λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων συνέρχεται η επιτροπή αξιολόγησης,
αποτελουµένη από τα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα Υδραυλικών Έργων και από ένα
µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, και βάσει των
καταχωρηµένων στοιχείων των υποψηφίων επιλέγει τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές.
3.2.Α.6.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές;
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
1. Επιµέρους κατεύθυνση προπτυχιακών σπουδών Πολιτικού Μηχανικού
3. Συνάφεια και ποιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας
4. Επίδοση στα προπτυχιακά µαθήµατα υδραυλικής κατεύθυνσης
5. Βαθµός διπλώµατος ή πτυχίου
6. Επαγγελµατική εµπειρία

22

3.2.Α.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών;

5

∆ιαφέρει από έτος σε έτος. Συνήθως κυµαίνεται από 30% έως 35%.
3.2.Α.6.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της
επιλογής φοιτητών;
∆εν δηµοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών. Λόγω
της υπερδεκαετούς λειτουργίας του µεταπτυχιακού προγράµµατος, η διαδικασία
και τα κριτήρια επιλογής καθίστανται γνωστά στους υποψηφίους από τους ήδη
αποφοιτήσαντες. Οι µη επιλεγέντες υποψήφιοι µπορούν να πληροφορηθούν,
εφόσον το ζητήσουν, τους λόγους της µη αποδοχής τους. Όλοι οι υποψήφιοι
ειδοποιούνται τηλεφωνικά για τα αποτελέσµατα της επιλογής. Ο τελικός κατάλογος
των επιλεγέντων µεταπτυχιακών φοιτητών επικυρώνεται σε συνεδρίαση της Ε∆Ε.
3.2.Α.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας
επιλογής φοιτητών;
Με τη συµµετοχή 10 περίπου µελών ∆ΕΠ, κυρίως από το Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών, αλλά και από το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην επιτροπή
αξιολόγησης των υποψηφίων.

3.2.Α.7 Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Α.7.1. Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του ΠΜΣ, από το 1999 µέχρι το 2004, υπήρχε
χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ µέσω του Υπουργείου Παιδείας. Τα επόµενα έτη,
µετά το 2004, µοναδική πηγή χρηµατοδότησης του ΠΜΣ είναι τα τέλη εγγραφής
των µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Α.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Αποκλειστικά από τα τέλη εγγραφής των µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Α.7.3. Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Το ετήσιο κόστος του ΠΜΣ εκτιµάται στο ποσό των €33 000 και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α) Γραµµατειακή υποστήριξη
14 400
Β) Αµοιβές µελών ∆ΕΠ από άλλα Πανεπιστήµια
5 000
Γ) Αµοιβές βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
5 000
∆) Μετακινήσεις εσωτερικού
3 000
Ε) Έντυπα και γραφική ύλη
1 000
ΣΤ) Υλικά άµεσης ανάλωσης
600
Ζ) Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα
4 000
Σύνολο

33 000

3.2.Α.8. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Α.8.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Προσκλήθηκαν µέλη ∆ΕΠ από Πανεπιστήµια της Μ. Βρετανίας και της Ουγγαρίας
για περιορισµένο αριθµό διαλέξεων.
3.2.Α.8.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό);
Όχι.
3.2.Α.8.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Κανένα µάθηµα.
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3.2.Α.8.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού;
Υπήρξε συµφωνία συνεργασίας για ένα ακαδηµαϊκό έτος µε Πανεπιστήµιο της Μ.
Βρετανίας σε διδακτικό επίπεδο.
3.2.Α.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Ποιες;
Όχι
-----------------------------------------------------------------------3.2.Β.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
3.2.Β.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
6
Σπουδών.
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
(α) Πολιτικών Μηχανικών και
(β) Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
3.2.Β.3. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας.
3.2.Β.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο
αποτελεσµατικές είναι;
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών εκτιµάται ιδιαίτερα η
επαγγελµατική εµπειρία και η κοινωνική καταξίωση. Υπάρχει δε σχετική απόφαση
της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής (Ε∆Ε) περί αποδοχής υποψήφιων
µεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει πριν από 12 χρόνια. Επιπλέον,
επιδιώκεται η συµµετοχή στο πρόγραµµα διδασκόντων που έχουν δεσµούς µε
επιχειρήσεις και είναι σε θέση να παρουσιάσουν στους φοιτητές την εφαρµογή
θεωρητικών γνώσεων σε πραγµατικά προβλήµατα.
3.2.Β.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι;
Η πρώτη φάση του προγράµµατος (πρόγραµµα ΙΓ – χρηµατοδότηση ΕΠΕΑΕΚ, Β΄
ΚΠΣ, ∆εκ. 1997 – ∆εκ. 1999) είχε ως αντικείµενο την ίδρυση και πιλοτική
λειτουργία (ακαδ. έτος 1998-99) Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της ΠΣ/∆ΠΘ. Κατόπιν συνεχίσθηκε (ακαδ. έτη:
1999-00 (ΙΓ1–ΕΠΕΑΕΚ) και 2000-01) µε τη λειτουργία του µεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (µε βελτίωση του πιλοτικού κύκλου), µε τη συνολική αξιολόγηση του
ΠΜΣ και την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, εµπλουτισµό και προσαρµογή του
στις σύγχρονες ανάγκες του επιστηµονικού τοµέα που θεραπεύει. Αξιοποιώντας
το υλικό που συνελέγη και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την τριετή
λειτουργία του ΠΜΣ, η δεύτερη φάση του προγράµµατος (ΕΠΕΑΕΚ, Σεπτ. 2001 ∆εκ. 2003) είχε ως αντικείµενο την αναβάθµιση - αναµόρφωση του προγράµµατος
τόσον από απόψεως εύρους αντικειµένου της παρεχόµενης γνώσης, όσον και από
απόψεως εκπαιδευτικής διαδικασίας και προγράµµατος σπουδών. Με την
αναµόρφωση επιτεύχθηκε: (α) η µεγιστοποίηση της εξειδίκευσης µε εσωτερικές
κατευθύνσεις και η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τεχνολογιών
πληροφορικής, (β) η ανάδειξη του ερευνητικού προσανατολισµού του ΠΜΣ, (γ) η
µεταφορά τεχνογνωσίας, (δ) η παροχή ουσιαστικής εξειδίκευσης στα θέµατα του
ΠΜΣ, (ε) η παροχή ειδικών γνώσεων για τη βελτίωση της σχέσης των δοµικών
έργων µε το περιβάλλον και (στ) η συνεχής σύνδεση και αλληλεπίδραση των
παρεχοµένων γνώσεων µε την αγορά εργασίας.
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Στην περίπτωση λειτουργίας ∆ιατµηµατικού ή ∆ιιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
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Σηµειώνεται ότι η αξιολόγηση του ΠΜΣ στηρίχθηκε σε στοιχεία που παρουσιάζουν
τον τρόπο λειτουργίας του και χαρακτηρίζουν την ποιότητα της παρεχόµενης
εκπαίδευσης. To 2000-01 έγινε εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ (Έκθεση
Αξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ) «Νέα Υλικά
και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα») από τον
Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Γ. Πενέλη, ο οποίος είναι από τους πλέον έγκριτους
καθηγητές στην Ελλάδα και διεθνώς στο χώρο εξειδίκευσης του ΠΜΣ. Τα στοιχεία
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση του ΠΜΣ, περιλαµβάνουν:
– ∆ιδαχθέντα µαθήµατα. Όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος διδάχθηκαν
ανελλιπώς 3 ώρες/εβδοµάδα. Στα µαθήµατα χρησιµοποιήθηκαν βοηθήµατα, τα
οποία δόθηκαν υπό µορφή σηµειώσεων στους µεταπτυχιακούς φοιτητές.
– Η επιλογή µαθηµάτων έγινε από τους φοιτητές µε βάση τον περιορισµό ότι
έπρεπε να παρακολουθήσουν 4 µαθήµατα/εξάµηνο. Η παρουσία στα µαθήµατα
ήταν συνεχής.
– Το επίπεδο των µεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ). Οι ΜΦ ήταν στο σύνολό τους
υψηλού επιπέδου και οι περισσότεροι ήταν κάτοχοι τουλάχιστον µιας ξένης
γλώσσας.
– Ερευνητικές εργασίες που παρήχθησαν στα πλαίσια του ΠΜΣ, δηµοσιεύσεις σε
περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Το παρόν διατµηµατικό ΠΜΣ υποστηρίζεται από τρεις Τοµείς του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών (έξι εργαστήρια) του ∆ΠΘ και από το Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του ∆ΠΘ. Προβλέπονται δε σε αυτό:
- Τρεις (3) εσωτερικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης
- ∆οµικά έργα µε έµφαση στον αντισεισµικό σχεδιασµό
- Τεχνολογία σκυροδέµατος και επισκευές δοµικών έργων
- Σχεδιασµός δοµικών έργων και περιβάλλον
- Κύκλος οµογενοποίησης των γνώσεων
Ειδικός κύκλος δύο (2) ειδικών µεταπτυχιακών µαθηµάτων που στοχεύουν στην
οµογενοποίηση των γνώσεων των ΜΦ που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ.
- ∆ιδασκαλία των µαθηµάτων µε το σύστηµα των εσωτερικών κατευθύνσεων
εξειδίκευσης
- Πρόσκληση επιφανών καθηγητών – ερευνητών εξειδικευµένων στο γνωστικό
αντικείµενο για διαλέξεις. Πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις υπό µορφή: (α) σειράς
διαλέξεων (ταχύρρυθµα µαθήµατα) που αποτελούν µαθήµατα του προγράµµατος
σπουδών, (β) µεµονωµένων διαλέξεων.
- Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια του ΠΜΣ: α) Εκπόνηση
µεταπτυχιακών διατριβών µε ερευνητικό προσανατολισµό, β) ∆ηµοσιεύσεις –
ανακοινώσεις επιστηµονικών εργασιών, γ) Μεταφορά τεχνογνωσίας – Συνεργασία
µε επιφανείς καθηγητές ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού.
Σηµειώνεται ότι το παρόν ΠΜΣ λειτουργεί αδιαλείπτως µέχρι και σήµερα (ακαδ.
έτος 2009-2010).
3.2.Β.3.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;
Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆ΠΘ καθώς και µέσω
του Ηλεκτρονικού Περιοδικού «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ» του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών (http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/issue16/is16ar01.html),
όπου υπάρχει αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του ΠΜΣ. Επίσης,
δηµοσιοποίηση επιτυγχάνεται και µέσω του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ∆ΠΘ.
3.2.Β.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;
Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας των
αποφοίτων, όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα (στατιστικά στοιχεία):
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/issue16/is16ar01.html
για τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ. Επιπλέον, άτυπα ενηµερώνεται µια
βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία των αποφοίτων (φορέας απασχόλησης,
ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).
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3.2.Β.4. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος
7
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Β.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων
στο σύνολο των µαθηµάτων;
Το πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση του Μ∆Ε περιλαµβάνει:
2 µαθήµατα οµογενοποίησης
9 µαθήµατα κορµού εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι τουλάχιστον 4
Τρεις εσωτερικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
Α. ∆οµικά Έργα µε έµφαση στον Αντισεισµικό Σχεδιασµό
8-9 µαθήµατα ειδίκευσης εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι τουλάχιστον 4
Β. Τεχνολογία Σκυροδέµατος και Επισκευές ∆οµικών Έργων
8-9 µαθήµατα ειδίκευσης εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι τουλάχιστον 4
Γ. Σχεδιασµός ∆οµικών Έργων και Περιβάλλον
9-10 µαθήµατα ειδίκευσης εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι τουλάχιστον 4
Τέλος, απαιτείται η εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής.
3.2.Β.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων
υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των
µαθηµάτων;
Τα 2 µαθήµατα οµογενοποίησης, τα 4 µαθήµατα κορµού (αριθµός
προσφερόµενων µαθηµάτων: 9), τα 4 µαθήµατα κατεύθυνσης (επιλέγονται από
τουλάχιστον διπλάσιο αριθµό προσφερόµενων µαθηµάτων / κατεύθυνση) και η
µεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτικά.
3.2.Β.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων
επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων;
Τα µαθήµατα του κύκλου οµογενοποίησης είναι µαθήµατα υποβάθρου, τα
µαθήµατα κορµού και κατεύθυνσης είναι µαθήµατα επιστηµονικής περιοχής και
ειδίκευσης (βλέπε Πίν. 7.5.2).
3.2.Β.4.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων,
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;
Το κάθε µάθηµα ισοδυναµεί µε τρεις (3) διδακτικές µονάδες (∆Μ). Κατά την κρίση
του διδάσκοντα µπορεί να υπάρχουν ασκήσεις, εργασίες, εργαστήρια, θέµατα,
παρουσιάσεις κ.λπ.
3.2.Β.4.5. 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;
Η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων του ΠΜΣ έχει οργανωθεί έτσι ώστε να µην υπάρχει
επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων και να ανταποκρίνεται πλήρως στους
κύριους άξονες εξειδίκευσης που παρέχει το εν λόγω πρόγραµµα και οι οποίοι
είναι:
- Σύγχρονη αντίληψη των τάσεων της επιστήµης και άµεση εφαρµογή των
νέων κανονισµών του αντισεισµικού σχεδιασµού και της κατασκευής έργων από
οπλισµένο σκυρόδεµα.
- Γνώση και άµεση χρήση νέων τεχνολογιών και νέων υλικών στην
κατασκευή των έργων όπως σκυροδέµατα υψηλής και υπερυψηλής αντοχής,
ινοσκυροδέµατα,
τεφροσκυροδέµατα,
χρήση
FRPs
(ανθρακοϋφάσµατα,
ανθρακονήµατα).
- Γνώση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών αιχµής σχετικών µε τον ενεργειακό
προσανατολισµό του σχεδιασµού και της συνολικής µελέτης των κατασκευών
οπλισµένου σκυροδέµατος.
7

Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας
αντίστοιχους πίνακες.
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- Εισαγωγή και εφαρµογή προδιαγραφών και διατάξεων σχετικών µε τις νέες
τεχνολογίες.
- Τεχνικές ελέγχου και επεµβάσεων (επισκευές – ενισχύσεις) στις
υφιστάµενες κατασκευές για τη συνολική αντισεισµική θωράκιση των κατασκευών
της χώρας µας.
3.2.Β.4.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Υπάρχει ειδικός κύκλος δύο (2) ειδικών µεταπτυχιακών µαθηµάτων που
στοχεύουν στην οµογενοποίηση των γνώσεων των ΜΦ που γίνονται δεκτοί στο
ΠΜΣ. Τα µαθήµατα γίνονται µε εντατική και σύντοµη διδασκαλία υπό µορφή
σεµιναρίων. Η παρακολούθηση του κύκλου αυτού είναι υποχρεωτική για όλους
τους ΜΦ και η επιτυχής εξέταση σε αυτά αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση
των σπουδών στο ΠΜΣ (crash courses). Η διάρκεια των µαθηµάτων είναι δύο (2)
µήνες. Η έναρξη των µαθηµάτων του κύκλου οµογενοποίησης των γνώσεων
συµπίπτει µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους, γίνεται παράλληλα µε τα
µαθήµατα του Α’ εξαµήνου (µαθήµατα κορµού) και ολοκληρώνονται µε ειδική
εξέταση. Προβλέπονται 3 ώρες διδασκαλίας / εβδοµάδα σε κάθε µάθηµα.
3.2.Β.5. Το εξεταστικό σύστηµα.
3.2.Β.5.1. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα;
Κατά την κρίση του διδάσκοντα, ο βαθµός του µαθήµατος µπορεί να
διαµορφώνεται µε συντελεστές βαρύτητας σε ενδιάµεση εξέταση, τελική εξέταση,
ασκήσεις, εργασίες, εργαστήρια, θέµατα και παρουσιάσεις. Οι εξετάσεις µπορεί να
είναι γραπτές ή προφορικές και δίδονται µία φορά αµέσως µετά τη λήξη της
αντίστοιχης διδακτικής περιόδου, ενώ υπάρχει και επαναληπτική εξέταση την
περίοδο του Σεπτεµβρίου. Τα µαθήµατα οµογενοποίησης εξετάζονται µια µόνο
φορά πριν την έναρξη των εξετάσεων των µαθηµάτων κορµού.
3.2.Β.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, οι διδάσκοντες µε την
υποστήριξη του γραφείου του ΠΜΣ λαµβάνουν κάθε ενδεικνυόµενο από τη
συνήθη πρακτική µέτρο, όπως επιτήρηση της αίθουσας, πιστοποίηση της
ταυτότητας των εξεταζόµενων, τήρηση των όρων διεξαγωγής της εξέτασης κ.λπ.
∆ίνεται η δυνατότητα, µετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων, για από κοινού
µε το µεταπτυχιακό φοιτητή (εφόσον αυτό ζητείται) επανέλεγχο και συζήτηση του
γραπτού του.
3.2.Β.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι
αυτή;
Όχι.
3.2.Β.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής
εργασίας;
Η επιλογή του θέµατος της µεταπτυχιακής διατριβής από τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές γίνεται ταυτόχρονα µε την έναρξη του Β’ εξαµήνου σπουδών. Η
µεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται στην κατεύθυνση σπουδών (ειδίκευσης) που
έχει ενταχθεί ο µεταπτυχιακός φοιτητής. Η επιστηµονική περιοχή του θέµατος της
µεταπτυχιακής διατριβής και ο επιβλέπων αυτής εγκρίνεται από την Ε∆Ε, η οποία
συνέρχεται και επιπλέον ορίζει τις εξεταστικές επιτροπές. Η εξεταστική επιτροπή
έχει ως τακτικά µέλη τον Επιβλέποντα και δύο άλλους διδάσκοντες. Πέραν των
τακτικών µελών των εξεταστικών επιτροπών, ορίζονται και αναπληρωµατικά µέλη.
Έτσι, η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία-τέσσερα µέλη ∆ΕΠ.
Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα έντυπα για την ανάθεση, αξιολόγηση βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής διατριβής.
3.2.Β.5.5. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή
εργασία;
Η εξέταση και η βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής διατριβής γίνεται µε τα
παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:
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1.
Συνάφεια µε τους σκοπούς του ΠΜΣ
2.
Κατανόηση και σε βάθος κάλυψη του θέµατος
3.
Συστηµική θεώρηση του θέµατος από πολλές σκοπιές
4.
Βαθµός δυσκολίας του θέµατος
5.
Βαθµός επίτευξης των προδιαγραµµένων στόχων
6.
Πρωτοτυπία
7.
Πληρότητα βιβλιογραφικής διερεύνησης
8.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ιδίων σκέψεων εκ µέρους του ΜΦ
9.
Εργατικότητα και ζήλος του ΜΦ
10. Παρουσίαση µεταπτυχιακής διατριβής (γραπτή εµφάνιση κειµένου,
προφορική παρουσίαση).
3.2.Β.6. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Β.6.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών;
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στη Γραµµατεία
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών γίνεται παραλαβή τους από τον Υπεύθυνο
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. Μια επιτροπή από 2 διδάσκοντες ενηµερώνει
µια βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία κάθε υποψηφίου και προβαίνει σε αξιολόγηση.
Όλοι οι υποψήφιοι ειδοποιούνται για τυχόν ελλείψεις στο φάκελό τους. Ορίζονται
εισηγητές, οι οποίοι εξετάζουν αναλυτικά τους φακέλους και καταθέτουν σχετική
εισήγηση µε πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στη συνεδρίαση της Ειδικής
∆ιατµηµατικής Επιτροπής (Ε∆Ε).
3.2.Β.6.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές;
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρησιµοποιείται ειδικό έντυπο βαθµολογίας µε
τα παρακάτω κριτήρια.
1. Ποιότητα και επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές
2. Αριθµός και επίδοση µαθηµάτων συναφών µε το ΠΜΣ
3. Συνάφεια και ποιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας
4. Ποιότητα και επίδοση σε µεταπτυχιακές σπουδές
5. Παρουσία σε συνέδρια συναφή µε το ΠΜΣ
6. ∆ηµοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά
7. Αριθµός ετών και ποιότητα επαγγελµατικής εµπειρίας (άσκησης του
επαγγέλµατος του Μηχανικού)
8. Συστατικές επιστολές
9. Σαφήνεια στόχων και λόγων συµµετοχής στο ΠΜΣ
8
3.2.Β.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών;
∆ιαφέρει από έτος σε έτος. Κατά µέσο όρο υπάρχουν διπλάσιοι υποψήφιοι από τις
διαθέσιµες θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Β.6.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της
επιλογής φοιτητών;
Μέσω της προκήρυξης του ΠΜΣ οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν
συγκεκριµένα δικαιολογητικά, τα οποία είναι αντίστοιχα µε τα κριτήρια αξιολόγησης
που ισχύουν στο εν λόγω ΠΜΣ. Επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης του ΠΜΣ
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα:
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/issue16/is16ar01.html
Ο τελικός κατάλογος των µεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ,
επικυρώνεται σε συνεδρίαση της Ε∆Ε.
3.2.Β.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας
επιλογής φοιτητών;
Με τη συµµετοχή τουλάχιστον 3 µελών ∆ΕΠ που συµµετέχουν στο ΠΜΣ σε όλες
τα στάδια της επιλογής φοιτητών, από την προκήρυξη έως τη διαµόρφωση του
τελικού πίνακα των εισακτέων. Ο τελικός πίνακας των εισαγοµένων στο ΠΜΣ
επικυρώνεται σε συνεδρίαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

8

Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί συµπληρώνοντας αντίστοιχο πίνακα.
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3.2.Β.7 Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Β.7.1. Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής υποστήριξης (ΕΠΕΑΚ) του ΠΜΣ, µοναδική
πηγή χρηµατοδότησης του ΠΜΣ είναι τα τέλη εγγραφής των µεταπτυχιακών
φοιτητών.
3.2.Β.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
αποτελούσε από τα αρχικά στάδια σχεδιασµού του έργου µία από τις βασικότερες
επιδιώξεις του Επιστηµονικού Υπευθύνου και της οµάδας εργασίας του ΠΜΣ.
Κατά τον αρχικό σχεδιασµό του ΠΜΣ υπήρχε η σαφής αντίληψη ότι η αρχική
οικονοµική υποστήριξη (ΕΠΕΑΕΚ) θα ήταν περιορισµένης διάρκειας, ενώ
αντιθέτως θα έπρεπε το υπόψη ΠΜΣ να συνεχίσει να λειτουργεί και µετά το πέρας
της χρηµατοδότησης. Έτσι, ο σχεδιασµός επικεντρώθηκε στην επίτευξη
συγκεκριµένων έργων - στόχων, τα οποία θα λειτουργούσαν, κατόπιν, ως γενική
υποδοµή που θα επέτρεπε τη βιωσιµότητα του ΠΜΣ χωρίς την ανάγκη συνεχούς
επιδότησης.
Με βάση αυτές τις σκέψεις, τα προταθέντα πακέτα εργασίας περιέλαβαν αναγκαίες
ενέργειες που απαιτούν µεν αρχική οικονοµική υποστήριξη, αλλά είναι δυνατόν,
κατόπιν, να υποστηρίξουν για αρκετό χρόνο ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών
σπουδών χωρίς την απαίτηση συνεχούς επιδότησης. Τέτοιες εργασίες είναι ο
καθορισµός των περιεχοµένων και η ανάπτυξη της ύλης των µεταπτυχιακών
µαθηµάτων µέσα από την προσωπική εργασία και τη διεθνή συνεργασία και
ενηµέρωση, καθώς και η συµπλήρωση του εργαστηριακού και τεχνολογικού
εξοπλισµού, ώστε αυτός να είναι σύγχρονος και συνεχώς σε καλή λειτουργία και
απόδοση. Βεβαίως, οι παραπάνω στόχοι - εργασίες απαιτούν συνεχή προσπάθεια
για βελτίωση και ενηµέρωση, αλλά σε γενικές γραµµές, αν κατ’ αρχήν επιτευχθούν
σε ικανοποιητικό βαθµό, είναι δυνατόν να συνεχίσουν για αρκετό διάστηµα να
υποστηρίζουν ένα ΠΜΣ χωρίς ανάγκη συνεχούς επιδότησης.
Πέραν βέβαια των όσων αναφέρθηκαν, υπάρχει και η προφανής ανάγκη για
κάλυψη ορισµένων ελαχίστων λειτουργικών εξόδων, των οποίων η φύση είναι
συνεχής και απαραίτητη, όπως δαπάνες για µικροαναλώσιµα. Έχει γίνει όµως
αντιληπτό και ευρέως αποδεκτό, ότι θα ήταν προς όφελος του Τµήµατος του
ακριτικού Πανεπιστηµίου µας να συνεχισθεί η λειτουργία των Μεταπτυχιακών
Σπουδών έστω και µε µικρή επί πλέον επιβάρυνση αφ’ ενός του ανθρώπινου
δυναµικού σε εργασία και αφ’ ετέρου των ιδίων πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής
σε θέµατα που οι οικονοµικές ανάγκες είναι απαραίτητες.
Βασικό επίσης στοιχείο που βοηθάει στην επίτευξη της βιωσιµότητας του εν λόγω
ΠΜΣ, είναι η καταλληλότητα και η επάρκεια της υπάρχουσας στελέχωσης. Η
καταλληλότητα και επάρκεια των µελών ∆ΕΠ, όπως αυτό πιστοποιείται και από
εξωτερικό κριτή αναγνωρισµένου κύρους, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα µέλη
∆ΕΠ της κύριας οµάδας είναι όλα µέλη του Τµήµατός µας, αφ’ ενός µειώνει τα
λειτουργικά έξοδα και αφ’ ετέρου παρέχει εχέγγυα για την καλή λειτουργία του
έργου.
Τέλος, από το ακαδηµαϊκό έτος 2004 – 05 µέχρι και σήµερα (ακαδ. έτος 2009-10),
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (προµήθεια αναλωσίµων, γραφική ύλη,
φωτοαντίγραφα, σηµειώσεις και έξοδα επίσκεψης καθηγητών άλλων ΑΕΙ για
ειδικές διαλέξεις και διδασκαλία ταχύρρυθµων µαθηµάτων), οι µεταπτυχιακοί
φοιτητές καταβάλλουν συµβολικό τέλος εγγραφής 600€/εξάµηνο/φοιτητή. ∆εν
προβλέπονται δαπάνες αµοιβής των διδασκόντων από το ∆ΠΘ.
3.2.Β.7.3. Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Στο εν λόγω ΠΜΣ δεν προβλέπονται και δεν έχουν γίνει δαπάνες για αµοιβές
µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου µας (∆ΠΘ) κατά τα τελευταία 5 έτη λειτουργίας
του. Επίσης, την τελευταία 5ετία, δεν προβλέπονταν και δεν έχουν γίνει δαπάνες
για µετακινήσεις µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου µας (∆ΠΘ). Το ετήσιο κόστος του
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ΠΜΣ εκτιµάται στο ποσό των €36 000 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
εξής:
Α) Αναλώσιµα και εξοπλισµός
16 130
Β) Εξωτερικές υπηρεσίες
10 200
Γ) Λειτουργικά
550
∆) Υποτροφίες
(3x1 200=)
3 600
Ε) Μετακινήσεις επισκεπτών διδασκόντων από άλλα ΑΕΙ
1 200
κ.λπ.
ΣΤ) Επιτροπή Ερευνών ∆ΠΘ
4 320
Σύνολο:
36 000

3.2.Β.8. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Β.8.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Μέχρι σήµερα συµµετείχαν πέντε (5) προσκεκληµένοι Καθηγητές από
Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
3.2.Β.8.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό);
Όχι.
3.2.Β.8.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Σε ξένη γλώσσα (αγγλική) παραδίδονται οι ειδικές διαλέξεις από επισκέπτες
Καθηγητές εξωτερικού.
3.2.Β.8.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού;
Όχι.
3.2.Β.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Ποιες;
Όχι.
-----------------------------------------------------------------------3.2.Γ.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.2.Γ.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
9
Σπουδών.
Α. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
(α) Πολιτικών Μηχανικών και
(β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Β. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
(γ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
3.2.Γ.3. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας.
3.2.Γ.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο
αποτελεσµατικές είναι;
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών εκτιµάται ιδιαίτερα η
επαγγελµατική εµπειρία και κοινωνική καταξίωση. Επίσης επιδιώκεται η
συµµετοχή στο πρόγραµµα διδασκόντων που έχουν δεσµούς µε επιχειρήσεις και
είναι σε θέση να παρουσιάσουν στους φοιτητές την εφαρµογή θεωρητικών
γνώσεων σε πραγµατικά προβλήµατα.
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Στην περίπτωση λειτουργίας ∆ιατµηµατικού ή ∆ιιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
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3.2.Γ.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι;
Μετά την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Προγράµµατος Σπουδών (ΦΕΚ
1023/24.7.2003) και την πρώτη φάση εφαρµογής του, το 2006 ετοιµάστηκε και
υποβλήθηκε προς έγκριση ένα τροποποιηµένο πρόγραµµα. Όµως, τελικά, το 2008
το ισχύον πρόγραµµα παρατάθηκε ως το 2010 χωρίς αλλαγές στα προσφερόµενα
µαθήµατα. Με πρωτοβουλία των διδασκόντων το περιεχόµενο περίπου του 1/3
των µαθηµάτων έχει τροποποιηθεί σηµαντικά στα έξι χρόνια λειτουργίας του
προγράµµατος. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαµήνου, να
υποβάλλουν προς διανοµή στη Γραµµατεία του ∆ΠΜΣ το αναλυτικό πρόγραµµα
(syllabus), που θα καλύπτει σ’ εβδοµαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του
µαθήµατος, µελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και
αρθρογραφία.
3.2.Γ.3.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;
Εκτός από την ιστοσελίδα του Τµηµατος Πολιτικών Μηχανικών, έχει δηµιουργηθεί
ιστοσελίδα (http://sem.duth.gr) του µεταπτυχιακού προγράµµατος, όπου υπάρχει
αναλυτική περιγραφή των µαθηµάτων. Επίσης δηµοσιοποίηση επιτυγχάνεται και
µέσω του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ∆ΠΘ.
3.2.Γ.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;
∆εν υπάρχει συστηµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής
πορείας των αποφοίτων, αλλά άτυπα ενηµερώνεται µια βάση δεδοµένων µε
στοιχεία αποφοίτων (φορέας απασχόλησης, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο
επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Επίσης έχει συζητηθεί η δηµιουργία
Συλλόγου Αποφοίτων του ∆ΠΜΣ, αλλά ακόµη δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η ιδέα.
3.2.Γ.4. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος
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Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Γ.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο
σύνολο των µαθηµάτων;
Το πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση του Μ∆Ε περιλαµβάνει 4 µαθήµατα
οµογενοποίησης χωρίς διδακτικές µονάδες, 7 µαθήµατα κορµού (3 διοίκησης και 4
συστηµάτων) και 4 µαθήµατα κατεύθυνσης, δηλαδή συνολικά 11 µαθήµατα µε
τρείς (3) διδακτικές µονάδες το καθένα. Επίσης απαιτείται η εκπόνηση
µεταπτυχιακής εργασίας που ισοδυναµεί µε εννέα (9) διδακτικές µονάδες.
3.2.Γ.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων
υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των
µαθηµάτων;
Τα 4 µαθήµατα οµογενοποίησης, τα 7 µαθήµατα κορµού και η µεταπτυχιακή
εργασία είναι υποχρεωτικά. Τα 4 µαθήµατα κατεύθυνσης επιλέγονται από
διπλάσιο αριθµό προσφερόµενων µαθηµάτων.
3.2.Γ.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων
επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων;
Τα 4 µαθήµατα οµογενοποίησης και τα 4 µαθήµατα κατεύθυνσης µπορεί να
θεωρηθούν µαθήµατα υποβάθρου και µαθήµατα επιστηµονικής περιοχής
αντίστοιχα. Τα 7 µαθήµατα κορµού προσφέρουν γενικές γνώσεις και αναπτύσσουν
δεξιότητες στους τοµείς της διοίκησης και οργάνωσης συστηµάτων.
3.2.Γ.4.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων,
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;
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Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας
αντίστοιχους πίνακες.
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Το κάθε µάθηµα ισοδυναµεί µε τρεις (3) διδακτικές µονάδες (∆Μ). Κατά την κρίση
του διδάσκοντα µπορεί να υπάρχουν ασκήσεις, εργασίες, εργαστήρια, θέµατα,
παρουσιάσεις κ.λπ.
3.2.Γ.4.5. 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;
Η αναλυτική περιγραφή κάθε µαθήµατος είναι διαθέσιµη και συζητείται στην Ειδική
∆ιατµηµατική Επιτροπή και µεταξύ των διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η
ορθολογική διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών. Μετά από την ανάλυση
σχολίων και ερωτηµατολογίων αξιολόγησης από φοιτητές αναπροσαρµόζονται
κατά καιρούς τα µαθήµατα και επανεκτιµώνται οι αναθέσεις διδασκαλίας. Για τις
περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή µαθήµατος µε τρόπο που
δηµιουργεί προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος σπουδών, η
Ε∆Ε µπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του διδάσκοντα, ανεξαρτήτως αν
αυτός είναι µέλος ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου ή εξωτερικός συνεργάτης.
3.2.Γ.4.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Τα µαθήµατα του κύκλου οµογενοποίησης είναι προαπαιτούµενα. Υπάρχουν
επίσης στον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ΠΜΣ ορισµένοι κανόνες που
εξασφαλίζουν την οµαλή ολοκλήρωση του προγράµµατος. Για παράδειγµα, η
Μεταπτυχιακή Εργασία µπορεί να αρχίσει να εκπονείται κατά το δεύτερο (εαρινό)
εξάµηνο, παράλληλα µε τη διδασκαλία µαθηµάτων, εφόσον ο φοιτητής έχει
εξεταστεί µε επιτυχία στα µισά τουλάχιστον µαθήµατα του 1ου εξαµήνου.
3.2.Γ.5. Το εξεταστικό σύστηµα.
3.2.Γ.5.1. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα;
Κατά την κρίση του διδάσκοντα, ο βαθµός του µαθήµατος µπορεί να
διαµορφώνεται µε συντελεστές βαρύτητας σε ενδιάµεση εξέταση, τελική εξέταση,
ασκήσεις, εργασίες, εργαστήρια, θέµατα και παρουσιάσεις. Οι εξετάσεις µπορεί να
είναι γραπτές ή προφορικές και δίδονται µόνο µία φορά αµέσως µετά τη λήξη της
αντίστοιχης διδακτικής περιόδου, εκτός από τα µαθήµατα οµογενοποίησης που
εξετάζονται πριν την έναρξη των µαθηµάτων κορµού και για δεύτερη φορά στη
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου.
3.2.Γ.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, οι διδάσκοντες µε την
υποστήριξη του Γραφείου του ∆ΠΜΣ λαµβάνουν κάθε ενδεικνυόµενο από τη
συνήθη πρακτική µέτρο, όπως επιτήρηση της αίθουσας, πιστοποίηση της
ταυτότητας των εξεταζόµενων, τήρηση των όρων διεξαγωγής της εξέτασης κ.λπ.
Σε ορισµένα µαθήµατα (π.χ. στο µάθηµα S3) οι φοιτητές αξιολογούν τις εργασίες
συµφοιτητών τους µε κάποιο συντελεστή βαρύτητας.
3.2.Γ.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι
αυτή;
Μέσω ερωτηµατολογίων οι φοιτητές εκφράζονται για την εξεταστική διαδικασία.
3.2.Γ.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής
εργασίας;
Εφαρµόζεται πολυσέλιδος Κανονισµός Εκπόνησης της µεταπτυχιακής εργασίας.
Οι διδάσκοντες καλούνται να παρουσιάσουν θέµατα ΜΕ µόνοι τους ή σε
συνεργασία µε κάποιο συγκεκριµένο φοιτητή. Έχει οριστεί Υπεύθυνος Καταλόγου
ΜΕ, στον οποίο υποβάλλεται περίληψη του θέµατος και σχετική βιβλιογραφία.
Μετά την επιλογή των θεµάτων από τους ΜΦ µέχρι το τέλος Νοεµβρίου κάθε
έτους, συνέρχεται η Ε∆Ε και ορίζει τις εξεταστικές επιτροπές. Η εξεταστική
επιτροπή έχει ως τακτικά µέλη τον Επιβλέποντα και δύο άλλους διδάσκοντες, οι
οποίοι δύνανται να ανήκουν και σε διαφορετικά Τµήµατα ή Ιδρύµατα. Πέραν των
τακτικών µελών των εξεταστικών επιτροπών, ορίζονται και αναπληρωµατικά µέλη.
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Προκειµένου να διασφαλίζεται η ροή πληροφοριών και η συνέργεια µεταξύ των
ΜΦ που εκπονούν ΜΕ, αλλά και η συνάφεια της εργασίας µε τους σκοπούς και τη
φιλοσοφία του ∆ΠΜΣ, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ∆ΠΜΣ και ο Υπεύθυνος
της Κατεύθυνσης του/της ΜΦ συµµετέχουν ex officio στην εξεταστική επιτροπή µε
δικαίωµα βαθµολόγησης της ΜΕ. Κατά συνέπεια, η εξεταστική επιτροπή
αποτελείται από τρία έως πέντε µέλη. Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα έντυπα για
την ανάθεση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση της ΜΕ.
3.2.Γ.5.5. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή
εργασία;
Εφαρµόζεται πολυσέλιδος Κανονισµός Εκπόνησης της µεταπτυχιακής εργασίας. Η
εξέταση και βαθµολόγηση της ΜΕ γίνεται µε τα παρακάτω ενιαία κριτήρια
αξιολόγησης:
1.
Συνάφεια µε τους σκοπούς του ∆ΠΜΣ
2.
Κατανόηση και σε βάθος κάλυψη του θέµατος
3.
Συστηµική θεώρηση του θέµατος από πολλές σκοπιές
4.
Βαθµός δυσκολίας του θέµατος
5.
Βαθµός επίτευξης των προδιαγραµµένων στόχων
6.
Πρωτοτυπία
7.
Πληρότητα βιβλιογραφικής διερεύνησης
8.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ιδίων σκέψεων εκ µέρους του ΜΦ
9.
Εργατικότητα και ζήλος του ΜΦ
10. Παρουσίαση ΜΕ (γραπτή εµφάνιση κειµένου, προφορική παρουσίαση).
3.2.Γ.6. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Γ.6.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών;
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στη Γραµµατεία
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών γίνεται παραλαβή τους από το ∆ιευθυντή του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, ο οποίος ενηµερώνει µια βάση δεδοµένων µε τα
στοιχεία κάθε υποψηφίου και προβαίνει σε αξιολόγηση. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν
καταθέσει δικαιολογητικά για επαρκή γνώση ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα της
Αγγλικής, καλούνται να εξεταστούν. Όλοι οι υποψήφιοι ειδοποιούνται για τυχόν
ελλείψεις στο φάκελό τους και καλούνται σε συνέντευξη. Ορίζονται εισηγητές ανά
κατεύθυνση, οι οποίοι εξετάζουν αναλυτικά τους φακέλους και καταθέτουν σχετική
εισήγηση µε πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στη συνεδρίαση της Ε∆Ε.
3.2.Γ.6.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές;
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρησιµοποιείται ειδικό έντυπο βαθµολογίας µε
τα παρακάτω κριτήρια. Κάθε κριτήριο βαθµολογήθηκε από 0 έως 3 (για άριστη
επίδοση που ορίστηκε κατάλληλα µετά από ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
εισηγητών).
1. Ποιότητα και επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές
x2=
2. Αριθµός και επίδοση µαθηµάτων συναφών µε το ΠΜΣ
x3=
3. Συνάφεια και ποιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας
x3=
4. Ποιότητα και επίδοση σε µεταπτυχιακές σπουδές
x2=
5. Παρουσία σε συνέδρια συναφή µε το ΠΜΣ
x1=
6. ∆ηµοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά
x3=
7. Αριθµός ετών και ποιότητα επαγγελµατικής εµπειρίας
x3=
8. Συστατικές επιστολές
x2=
9. Σαφήνεια στόχων και λόγων συµµετοχής στο ΠΜΣ
x2=
10. Ευρύτητα γνώσεων ιδιαίτερα στη τεχνολογία και πληροφορική
x1=
11. Οργανωτικότητα, ηγετική ικανότητα και ανεξαρτησία έργου
x2=
Σύνολο (µέγιστος βαθµός = 72)
11
3.2.Γ.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών;
∆ιαφέρει από έτος σε έτος. Κατά µέσο όρο υπάρχουν διπλάσιοι υποψήφιοι από τις
διαθέσιµες θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών.

11

Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί συµπληρώνοντας αντίστοιχο πίνακα.
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3.2.Γ.6.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της
επιλογής φοιτητών;
Στην προκήρυξη αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης αναρτάται πίνακας µε τα κριτήρια αξιολόγησης των φακέλων. Όλοι οι
υποψήφιοι ειδοποιούνται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τα αποτελέσµατα
της επιλογής. Ο τελικός κατάλογος των δεκτών ΜΦ επικυρώνεται σε συνεδρίαση
της Ε∆Ε.
3.2.Γ.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας
επιλογής φοιτητών;
Με τη συµµετοχή τουλάχιστον 3 µελών ∆ΕΠ που είναι µέλη είτε της Συντονιστικής
Επιτροπής είτε της Ε∆Ε του ∆ΠΜΣ σε όλα τα στάδια της επιλογής φοιτητών, από
την προκήρυξη έως τη διαµόρφωση του τελικού πίνακα των εισακτέων.

3.2.Γ.7 Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Γ.7.1. Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Μετά την ολοκλήρωση του Γ’ ΚΠΣ το 2008, µοναδική πηγή χρηµατοδότησης του
∆ΠΜΣ είναι τα τέλη εγγραφής των µεταπτυχιακών φοιτητών.
3.2.Γ.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
(α) Ανάληψη ερευνητικών προγραµµάτων µε αντικείµενο πολύπλοκαπολυδιάστατα προβλήµατα που απαιτούν τη συνεργασία πολλαπλών
ειδικοτήτων του Μηχανικού.
(β) Χρηµατοδότηση ορισµένων µεταπτυχιακών εργασιών από επιχειρήσεις.
(γ) Έµµεση χρηµατοδότηση από τα κονδύλια του ΤΣΜΕ∆Ε που δίνονται στις
Πολυτεχνικές Σχολές για τη βελτίωση – αναβάθµιση των εργαστηριακών
υποδοµών του ∆ΠΜΣ.
3.2.Γ.7.3. Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Το ετήσιο κόστος του ∆ΠΜΣ εκτιµάται στο ποσό των €72 000 και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α) Εκπαιδευτές
46 960
Β) Εξωτερικές υπηρεσίες
10 540
Γ) Λειτουργικά
1 080
∆) Μετακινήσεις
11 600
Ε) Λοιπά
1 820
Σύνολο
72 000
3.2.Γ.8. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3.2.Γ.8.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;
Την τελευταία πενταετία 2003-08 οργανώθηκαν 5 εντατικά µαθήµατα από
επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό.
3.2.Γ.8.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό);
∆εν υπάρχει, θεωρώντας ότι δεν είναι αλλοδαπός 1) όποιος έχει κυπριακή ή άλλη
υπηκοότητα, αλλά διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα, 2) είναι Έλληνας υπήκοος, αλλά
πραγµατοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο εξωτερικό.
3.2.Γ.8.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Μόνο ορισµένα εντατικά µαθήµατα, κατά µέσο όρο ένα κατ’ έτος.
3.2.Γ.8.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού;
Υπάρχει συµφωνία συνεργασίας µε το Πολυτεχνείο του Ιασίου της Ρουµανίας.
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3.2.Γ.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Ποιες;
∆εν υπάρχουν.
3.3. Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών
3.3.1. Ανταπόκριση του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών αποτελούν σηµαντικό µέρος
της συµβολής του Τµήµατος στην έρευνα. Τα θέµατα των διατριβών έχουν τις περισσότερες
φορές εφαρµογή στα τεχνικά προβλήµατα της κοινωνίας. Άρχισαν λίγο µετά από την έναρξη
λειτουργίας του Τµήµατος. ∆εν υπάρχουν οργανωµένες διαδικασίες ελέγχου της
ανταπόκρισης του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες, σε µεγάλο ποσοστό, εργάζονται σκληρά και τα παραγόµενα
αποτελέσµατα είναι σηµαντικά, όπως συµµετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα
(ευρωπαϊκά και εθνικά), σε δηµοσιεύσεις επιστηµονικών περιοδικών και ανακοινώσεις
συνεδρίων. Το πρόγραµµα σπουδών συζητείται και αναθεωρείται στις Γενικές Συνελεύσεις
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος. Μία σηµαντική αλλαγή στις ∆ιδακτορικές Σπουδές
του Τµήµατος έγινε µε τη δηµιουργία των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):
H παρακολούθηση και η επιτυχής αποφοίτηση από σχετικό ΠΜΣ είναι βασική προϋπόθεση
για την αποδοχή του υποψήφιου διδάκτορα.
Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές, συνήθως, δεν δηµοσιοποιούνται, ούτε προκηρύσσεται εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Εποµένως, οι απόφοιτοι του Τµήµατος, η φήµη του Τµήµατος, οι
προσωπικές γνωριµίες των µελών ∆ΕΠ και η ύπαρξη ερευνητικών προγραµµάτων
προσελκύουν τους νέους υποψήφιους διδάκτορες. Η παρακολούθηση της επαγγελµατικής
πορείας όσων απέκτησαν διδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα, γίνεται µέσω της
προσωπικής επαφής µε τον επιβλέποντα, και έτσι µπορεί να καταγραφεί η µετέπειτα
επιστηµονική και επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων διδακτόρων του Τµήµατος.
Συνήθως, οι επιβλέποντες των διδακτορικών διατριβών διατηρούν επαφή και επικοινωνία µε
τους διδάκτορες και γνωρίζουν και υποστηρίζουν κατά το δυνατόν την επαγγελµατική τους
πορεία. Από στοιχεία που αφορούν την τελευταία πενταετία, το 25% των αποφοίτων
διδακτόρων του Τµήµατος ακολουθεί ακαδηµαϊκή πορεία.
3.3.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές
είναι;
∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες ελέγχου.
3.3.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράµµατος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι;
∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης.
3.3.1.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών;
∆ηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆ΠΘ,
καθώς και µέσω του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ∆ΠΘ.
3.3.1.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων
απέκτησαν ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα από το Τµήµα;
∆εν υπάρχει ειδική διαδικασία παρακολούθησης. Όµως, εν γένει, οι επιβλέποντες
των διδακτορικών διατριβών διατηρούν επαφή και επικοινωνία µε τους διδάκτορες
και γνωρίζουν και υποστηρίζουν κατά το δυνατόν την επαγγελµατική τους πορεία.
3.3.2. ∆οµή του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών.
Η διαδικασία των διδακτορικών σπουδών περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
- Αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα προς το Τµήµα, συνοδευόµενη από πιστοποιητικά
σπουδών, τίτλους και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία.
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-

-

-

-

Εξέταση της αίτησης του υποψηφίου από τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα, στον οποίο
ανήκει το µέλος ∆ΕΠ που θα επιβλέψει τη διδακτορική διατριβή, σε περίπτωση
αποδοχής του υποψηφίου. Επισηµαίνεται η βασική προϋπόθεση κατοχής
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό αντικείµενο, για την αποδοχή του
υποψηφίου. Σηµειωτέον ότι στην αίτηση του υποψηφίου, συνήθως, αναφέρεται το µέλος
∆ΕΠ που θα επιβλέψει τη διατριβή, το οποίο έχει ήδη συζητήσει µε τον υποψήφιο και µε
άλλα µέλη ∆ΕΠ τις προϋποθέσεις και την περιοχή του ερευνητικού αντικειµένου της
διατριβής.
Υποβολή πρότασης του Τοµέα, για την αποδοχή του υποψήφιου διδάκτορα, προς το
Τµήµα.
Οριστική αποδοχή του υποψήφιου διδάκτορα από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
(ΓΣΕΣ) του Τµήµατος µε καθορισµό τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, η οποία εν
συνεχεία θα ορίσει το θέµα της διατριβής σε συνεργασία µε τον υποψήφιο.
Αποδοχή του θέµατος της διδακτορικής διατριβής από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. ∆εν
υπάρχουν µαθήµατα διδακτορικού κύκλου ή ειδικά µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας ή
προαπαιτούµενα µαθήµατα. Ο επιβλέπων της διατριβής αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει και
να καθοδηγήσει τον υποψήφιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διαδικασίες ανάθεσης (όπως και
εν συνεχεία οι διαδικασίες εξέτασης) κάθε διδακτορικής διατριβής είναι απόλυτα
διαφανείς, δεδοµένου ότι συζητούνται και ακολούθως εγκρίνονται από συλλογικά όργανα
του Τµήµατος.
Εκπόνηση του απαιτούµενου έργου για την υλοποίηση της διατριβής, µε διάρκεια
τουλάχιστον τρία έτη από την αποδοχή του υποψηφίου από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η
επίδοση και η πρόοδος της έρευνας των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθείται µε
λεπτοµερείς, τακτές ετήσιες εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται από την 3µελή
συµβουλευτική επιτροπή της διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία µε τον υποψήφιο
προς το Τµήµα.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να
συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα, ηµερίδες και συνέδρια. Επίσης, παρουσιάζουν
τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους σε συνέδρια και τα δηµοσιεύουν σε έγκριτα
επιστηµονικά περιοδικά. Πριν την τελική παρουσίαση, συνήθως, απαιτείται η δηµοσίευση
τουλάχιστον ενός άρθρου σε περιοδικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι λαµβάνουν
ολοκληρωµένη γνώση στο αντικείµενό τους, ενώ οι διδακτορικές διατριβές είναι
σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα. Κατά κανόνα, µάλιστα, προκύπτει πλήθος σηµαντικών
δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε περιοδικά και συνέδρια µε κριτές και κύρος. Στοιχεία
έδειξαν κατά µέσον όρο 11 δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά
και συνέδρια ανά διδακτορική διατριβή.
Υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων µέσω των
προαναφερόµενων ετήσιων εκθέσεων προόδων που κατατίθενται στο Τµήµα. Οι εκθέσεις
αυτές αναφέρουν ρητά την επίδοση, την πρόοδο και την πορεία της διδακτορικής
διατριβής (συµπεριλαµβάνονται οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.) και
αξιολογούνται ανάλογα. Εν γένει, η παράλειψη κατάθεσης τακτών ετήσιων εκθέσεων ή η
κατάθεση εκθέσεων µε ελλιπή στοιχεία αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα για την αξιολόγηση
των υποψηφίων διδακτόρων.
Ορισµός επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική παρουσίαση και εξέταση της
διατριβής. Στη σύνθεση των 7µελών (αλλά και των 3µελών συµβουλευτικών επιτροπών)
υπάρχει σηµαντική συµµετοχή συγγενών, θεµατικά, ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ
και ερευνητικά ιδρύµατα. Ειδικότερα, στο 60% και στο 94% των διδακτορικών διατριβών
που εκπονήθηκαν/εκπονούνται στο Τµήµα, στις 3µελείς και στις 7µελείς επιτροπές,
αντίστοιχα, συµµετείχαν µέλη από άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύµατα.
3.3.2.1. Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;
Όχι.
3.3.2.2. Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;
Όχι.
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3.3.3. Το εξεταστικό σύστηµα.
Η τελική εξέταση της διατριβής γίνεται, όπως ορίζει ο νόµος, από την επταµελή εξεταστική
επιτροπή που ορίζεται στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος και απαρτίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό
(94%) από µέλη ∆ΕΠ εκτός Τµήµατος (άλλων ΑΕΙ).
3.3.3.1. Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ ή
Ερευνητικά Ιδρύµατα στη σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών;
Υπάρχει σηµαντική συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα
ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύµατα στη σύνθεση τόσο των 7µελών όσο και των 3µελών
επιτροπών. Ειδικότερα, στο 60% και στο 95% των διδακτορικών διατριβών που
εκπονήθηκαν/εκπονούνται στο Τµήµα, στις 3µελείς και στις 7µελείς επιτροπές,
αντίστοιχα, συµµετείχαν µέλη από άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύµατα.
3.3.3.2. Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων
διδακτόρων;
Η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθείται µε
λεπτοµερείς, τακτές ετήσιες εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται από την 3µελή
συµβουλευτική επιτροπή της διδακτορικής διατριβής (σε συνεργασία µε τον
υποψήφιο) προς το Τµήµα.
3.3.3.3. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων
διδακτόρων;
Υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων µέσω
των ετήσιων εκθέσεων προόδων που κατατίθενται στο Τµήµα. Οι εκθέσεις αυτές
αναφέρουν ρητά την επίδοση, την πρόοδο και την πορεία της διδακτορικής
διατριβής (συµπεριλαµβάνονται οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.)
και αξιολογούνται ανάλογα. Εν γένει, η παράλειψη κατάθεσης τακτών ετήσιων
εκθέσεων ή η κατάθεση εκθέσεων µε ελλιπή στοιχεία αποτελεί σοβαρό
µειονέκτηµα για την αξιολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων.
3.3.3.4. Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των
υποψηφίων διδακτόρων;
Οι προαναφερόµενες ετήσιες εκθέσεις προόδων είναι κοινές για όλους τους
υποψήφιους διδάκτορες.
3.3.3.5. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής
διατριβής;
Οι διαδικασίες ανάθεσης και εν συνεχεία εξέτασης κάθε διδακτορικής διατριβής
είναι απόλυτα διαφανείς. Αρχικά, για την ανάθεση και έναρξη εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής ζητείται σχετική έγγραφη πρόταση από µέλος ∆ΕΠ του
Τµήµατος και εν συνεχεία η αίτηση - πρόταση συζητείται και εγκρίνεται στη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος.
3.3.4. Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων.
Η διαδικασία δεν είναι ανταγωνιστική µεταξύ των υποψηφίων, διότι οι θέσεις δεν
προκηρύσσονται ούτε δηµοσιεύονται στον τύπο. Συνήθως, γίνονται αρχικώς δεκτοί οι
περισσότεροι από όσους έλθουν σε συνεννόηση µε κάποιο µέλος ∆ΕΠ, το οποίο δέχεται την
εκπόνηση της διατριβής υπό την επίβλεψή του. Το ποσοστό των υποψηφίων που
απορρίφθηκαν εξ αρχής την τελευταία πενταετία, ανέρχεται στο 30%. Εντούτοις, όπως ρητά
προαναφέρθηκε, η µετέπειτα πρόοδος του υποψηφίου ελέγχεται µε τακτές και λεπτοµερείς
εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται στο Τµήµα προς έλεγχο. Τα κριτήρια κατά τη διάρκεια
εκπόνησης είναι ιδιαιτέρως αυστηρά (ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις αποτελεσµάτων της
έρευνας) για τουλάχιστον τρία έτη (ο µέσος χρόνος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο
Τµήµα είναι 4.6 έτη). ∆ηλαδή, η πρόοδος ελέγχεται, πέραν από τις ετήσιες εκθέσεις
προόδου, µέσω των παρουσιάσεων σε συνέδρια και των δηµοσιεύσεων σε περιοδικά. Κατά
µέσον όρο, κάθε υποψήφιος διδάκτορας δηµοσιεύει 2.3 εργασίες σε διεθνή και 0.8 εργασίες
σε εθνικά επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές. Επίσης, ανακοινώνει 4.3 εργασίες σε διεθνή και
3.8 εργασίες σε εθνικά συνέδρια µε κριτές. Ο αριθµός αυτών που τελικώς αποφοίτησαν και
έλαβαν το διδακτορικό δίπλωµα, είναι µικρότερος του αριθµού των εγγραφέντων. Σύµφωνα
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µε στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, το 46% των διδακτορικών διατριβών που άρχισαν,
τελικώς ολοκληρώθηκαν, στο 40% η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το 14% έχει διακοπεί οριστικά.
Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων εξασφαλίζεται, πέραν των
προαναφερόµενων στοιχείων, µέσω της συµµετοχής µελών ∆ΕΠ από άλλα ΑΕΙ στην 3µελή
συµβουλευτική και στην 7µελή εξεταστική επιτροπή της διατριβής (στο 60% και στο 94% των
διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν/εκπονούνται στο Τµήµα, στις 3µελείς και στις
7µελείς επιτροπές, αντίστοιχα, συµµετείχαν µέλη από άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύµατα).
3.3.4.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
Βλ. προαναφερόµενη απάντηση.
3.3.4.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται;
Βλ. προαναφερόµενη απάντηση.
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3.3.4.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;
Βλ. προαναφερόµενη απάντηση.
3.3.5 Σεµινάρια και οµιλίες
∆εν υπάρχει γενικό σεµινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδοµαδιαίο, µηνιαίο), όπου
καθηγητές, ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος να παρουσιάζουν το έργο
τους για ενηµέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών. Υπάρχει η δυνατότητα
πρόσκλησης οµιλητών από άλλα Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, για να δώσουν
οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους. Συχνά, µάλιστα, δίδονται τέτοιες οµιλίες,
κυρίως στα πλαίσια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
3.3.5.1. 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;
∆εν υπάρχει.
3.3.5.2. Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης οµιλητών από άλλα παν/µια και ερευνητικά
κέντρα για να δώσουν οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους;
Υπάρχει και συχνά δίδονται τέτοιες οµιλίες, κυρίως στα πλαίσια των
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
3.3.6. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών.
∆εν υπάρχει διεθνής διάσταση του προγράµµατος, εκτός από συµµετοχή των υποψηφίων
διδακτόρων σε εξειδικευµένα θερινά σχολεία, συµµετοχή σε συνέδρια και γενικά επαφή των
υποψηφίων διδακτόρων µε άλλους επιστήµονες από το εξωτερικό µέσω ερευνητικών
προγραµµάτων. Η συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς
επιτροπές είναι περιορισµένη (κάτω από 5%), δεδοµένου ότι δεν µπορούν να καλυφθούν τα
έξοδα µετακίνησης και διαµονής. ∆εν υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων
διδακτόρων. Μέχρι σήµερα δεν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα υποβολής της διατριβής σε
ξένη γλώσσα.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται να συµµετέχουν και να παρουσιάζουν το έργο τους
σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και να το δηµοσιεύουν σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά µε κριτές. Γίνεται µεγάλη προσπάθεια από το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ να καλύψει,
σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό, τις οικονοµικές απαιτήσεις συµµετοχής και
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της έρευνας σε διεθνή και εθνικά συνέδρια από τον ίδιο
τον υποψήφιο διδάκτορα.
3.3.6.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς
επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό;
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Η συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς επιτροπές
είναι περιορισµένη (κάτω από 5%).
3.3.6.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;
Όχι.
3.3.6.3. Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;
Μέχρι σήµερα δεν έχει διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα.
3.3.6.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού;
Ορισµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν παρακολουθήσει µεταππτυχαικά
µαθήµατα σε ιδρύµατα του εξωτερικού µέσω του Erasmus. Επίσης, η συµφωνία
µε το Πολυτεχνείο του Ιασίου προβλέπει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
από κοινού.
3.3.6.5. 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 κ.λπ.;
Μόνο, σε πολύ περιορισµένη έκταση, µέσω ερευνητικών προγραµµάτων.
3.3.6.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών; Ποιες;
Όχι.
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4. ∆ιδακτικό έργο

4.1. Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού
4.1.1. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς
εφαρµόζεται;
∆εν γίνεται συστηµατικά,
διδασκόντων.

αλλά

κατά

περίπτωση,

µε

πρωτοβουλία

των

4.1.2. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από
τους φοιτητές;
Ο κάθε διδάσκων λαµβάνει υπόψη τα σχόλια των φοιτητών µε δική του
πρωτοβουλία.
4.1.3. Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του
ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος;
Η µέση εβδοµαδιαία τιµή ωρών διδασκαλίας στην αίθουσα διδασκαλίας σε
προπτυχιακό επίπεδο (δεν συµπεριλαµβάνονται ώρες διδασκαλίας στο πλαίσιο
εργαστηριακών ασκήσεων, διδασκαλίας σε µεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικής
απασχόλησης για την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών
διατριβών κ.λπ.) από το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας είναι:
4,5 ώρες κατά το χειµερινό εξάµηνο διδασκαλίας
3,8 ώρες κατά το εαρινό εξάµηνο διδασκαλίας
Οι τιµές αυτές είναι µέσοι όροι και αφορούν ώρες διάλεξης ανεξαρτήτως του
µεγέθους του ακροατηρίου. Υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τη
φύση του µαθήµατος (υποχρεωτικό, επιλογής, κατεύθυνσης, εργαστηριακό κ.λπ.).

4.1.4. Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Α. ∆ΠΜΣ «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
14 µέλη ∆ΕΠ:
Χρυσάνθου, Κωτσοβίνος, Αγγελίδης, Γκράτζιου, Παντοκράτορας, Σούλης,
Μπέλλος, ∆ιαµαντής, Πλιάκας, Μπαλόπουλος, Παπαδόπουλος, Ρουκούνης,
Ματσούκης, Σκιάς, Γιαννακοπούλου
Β. ∆ΠΜΣ «ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ
ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ»
11 µέλη ∆ΕΠ:
Καραγιάννης, Καραµπίνης, Πανταζοπούλου, Σίδερης, Σάββα, Ζαχαρόπουλος,
Χαλιορής, Γδούτος, Κώνστα, Παπακαλιατάκης, Ελένας
Γ. ∆ΠΜΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
9 µέλη ∆ΕΠ:
Πρωτοπαπάς, Παναγιωτακόπουλος, Προφυλλίδης, Παπαδόπουλος,
Πανταζοπούλου, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος, Μανωλιάδης, ∆ιαµαντής
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Η ενότητα αυτή αφορά στο διδακτικό έργο τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών όσο και µεταπτυχιακών
και διδακτορικών σπουδών. Όπου απαιτείται, αναφερθείτε ξεχωριστά σε προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές σπουδές.
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4.1.5. Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;
Από την Κοσµητεία:
1) Στον πρωτεύσαντα φοιτητή κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις.
2) Στον επιτυχόντα φοιτητή µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, ο οποίος αποφοίτησε
από Λύκειο ενός από τους τρεις Νοµούς της Θράκης.
Από το ΤΕΕ:
3) Στους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
Από την Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών:
4) Στη γυναίκα µε την καλύτερη επίδοση από το ∆ΠΘ.
Βραβεία διδασκαλίας δεν υπάρχουν.
4.1.6. Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες του Τµήµατος και σε τι ποσοστό;
Ναι – περίπου 10%.
4.2. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας.
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4.2.1. Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται;
∆ιδασκαλία µε εποπτικά µέσα. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία
των µαθηµάτων.
4.2.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων και
των διδακτικών µεθόδων;
Στην κρίση του διδάσκοντα.
4.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις;
∆ιαφέρει ανάλογα µε τη φύση του µαθήµατος. Κατ’ εκτίµηση, στα µαθήµατα
κορµού συµµετέχει το 30-40% στις εξετάσεις, ενώ στα µαθήµατα επιλογής και
κατεύθυνσης περίπου το 80-90% από το σύνολο των φοιτητών που χρωστούν το
κάθε µάθηµα.
4.2.4. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;
∆ίδονται στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων.
4.2.5. Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου;
2004-2005
6.96

2005-2006
6.92

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
2006-2007
2007-2008
6.89
6.86

2008-2009
6.79

5-ετία
6.89

4.3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου
4.3.1. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του
εξαµήνου;
Κατά περίπτωση, ο κάθε διδάσκων γνωστοποιεί στο µάθηµα, στο γραφείο, µέσω
internet. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων.
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Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τους
επισυναπτόµενους πίνακες.
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4.3.2. Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα;
Ναι. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων.
4.3.3. Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των
µαθηµάτων;
Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών στις απαιτήσεις
του µαθήµατος κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και κατά την τελική εξέταση που
προβλέπεται για τη µεγάλη πλειοψηφία των µαθηµάτων.
4.3.4. Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων;
Τηρείται σοβαρά.
4.3.5. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος
µαθηµάτων;
Ναι, σε συνάρτηση µε τους διαθέσιµου χώρους.
4.3.6. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά µαθήµατα διδάσκονται από µέλη
∆ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων;

1ο

2ο

3ο

4ο

Εισαγωγικά µαθήµατα θεωρούνται τα διδασκόµενα στα εξάµηνα 1-4.
Σ: συνδιδασκαλία µε άλλο/α µέλος/η ∆ΕΠ
Κ: Καθηγητής, ΑΚ: Αναπληρωτής Καθηγητής
1 Μηχανική Στερεού Σώµατος Ι (Ε. Γδούτος Κ, Μ. Κώνστα ΑΚ)
Εξάµηνο
2 Οικολογία για Μηχανικούς (Τ. Γιαννακοπούλου ΑΚ)
3 Γραµµ. Άλγεβρα-Αναλυτική Γεωµετρία & Εφαρµογές (Β. Παπαδόπουλος Κ)
4 Μαθηµατική Ανάλυση & Εφαρµογές (Β. Παπαδόπουλος Κ)
5 ∆οµικά Υλικά Ι (Α. Σάββα ΑΚ)
6 Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ (Ε. Γδούτος Κ, Μ. Κώνστα ΑΚ)
Εξάµηνο
7 Μαθηµατικά για Μηχανικούς ΙΙ (Π. Λαµπρινός Κ)
8 ∆οµικά Υλικά ΙΙ (Α. Σάββα ΑΚ)
9 Επιχειρησιακή Έρευνα (Α. Πρωτοπαπάς ΑΚ)
Εξάµηνο
10 Γεωλογία για Μηχανικούς (Ι. ∆ιαµαντής Κ)
11 Θεωρία Ελαστικότητας (Γ. Παπακαλιατάκης ΑΚ)
12 ∆ιαφορικές Εξισώσεις (Π. Λαµπρινός Κ)
Εξάµηνο 13 Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια (Γ. Παπακαλιατάκης ΑΚ)
14 Ρευστοµηχανική (Ν. Κωτσοβίνος Κ)
15 Βασικές Αρχές Τεχνικής Γεωλογίας (Ι. ∆ιαµαντής Κ)
16 Πιθανότητες – Στατιστική (Β. Παπαδόπουλος Κ)

4.3.7. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν
µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;
Κανένα.
4.4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα
4.4.1. Είδη και αριθµός βοηθηµάτων (π.χ. βιβλία*, σηµειώσεις**, υλικό σε
ιστοσελίδες κ.λπ.) που διανέµονται στους φοιτητές;
* Για τα βιβλία εµπορίου, από το 2008-2009, εφαρµόζεται το Π∆226/2007, επιλογή
1 από 2 τουλάχιστον προτεινόµενες επιλογές. Υπάρχει συγκεντρωτικός κατάλογος
της Γραµµατείας Τµήµατος ΠΜ.
Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων.
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Σ

Σ
Σ

Σ
Σ
Σ
Σ

4.4.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς εφαρµόζεται;
Κατά την κρίση του διδάσκοντα και µε έγκριση της ΓΣ του Τοµέα.
4.4.3. Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα;
Στην αρχή των εξαµήνων:
βιβλία µε βάση το σχετικό νόµο
σηµειώσεις ανάλογα µε το φόρτο του πανεπιστηµιακού τυπογραφείου
ανάρτηση σηµειώσεων στην ιστοσελιδα κάθε διδάσκοντα (e-class κ.α.)
4.4.4. Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα;
Περίπου 100%. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των
µαθηµάτων.
4.4.5. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων
συγγραµµάτων;
Ναι, κατά περίπτωση. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των
µαθηµάτων.
4.5. Μέσα και υποδοµές
4.5.1. Αίθουσες διδασκαλίας;
(α) Αριθµός και χωρητικότητα:
8 αίθουσες: 3 αίθουσες των 80 ατόµων (Α2, Α3-4, Α5-6), 3 αίθουσες των 30
ατόµων (Α8, Α9, Α10), 1 αίθουσα των 200 ατόµων (Αµφιθέατρο), 1 αίθουσα µε
Η/Υ (20 θέσεις εργασίας).
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα:
Ανεπαρκείς ως προς τη χωρητικότητα, την ποιότητα και σε σχέση µε τα διαθέσιµα
εποπτικά µέσα διδασκαλίας. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία
των µαθηµάτων.
(γ) Βαθµός χρήσης:
100%.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού:
Περιορισµένη. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των
µαθηµάτων.
4.5.2. 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 κ.λπ.)
Οι ερωτήσεις απαντώνται ανά Τοµέα σε πίνακα.
4.5.3. Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός
προγραµµατισµένων ωρών;
Κατά κανόνα όχι, γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία των µελών ΕΤΕΠ του
εργαστηρίου.
4.5.4. Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού των κλινικών.
∆εν έχει εφαρµογή.
4.5.5. Σπουδαστήρια.
(α) Αριθµός και χωρητικότητα:
1 των 35 ατόµων.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων:
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Καλή.
(γ) Βαθµός χρήσης:
100%.
4.5.6. Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης.
(α) Αριθµός και ειδικότητες
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Οι ερωτήσεις απαντώνται ανά Τοµέα σε Πίνακα.
4.6. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στα απογραφικά δελτία των µαθηµάτων.
4.6.1. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς;
Ναι, κατά περίπτωση.
4.6.2. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;
Ναι, κατά περίπτωση.
4.6.3. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;
Ναι, κατά περίπτωση.
4.6.4. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
Ναι, κατά περίπτωση.
4.6.5. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον διδάσκοντα;
Πώς;
Ναι, κατά περίπτωση.
4.6.6. Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία
πενταετία;
Για την αίυουσα Α7 (Υπολογιστικό Κέντρο ΠΜ) έχουν διατεθεί κατά την τελευταία
5ετία τουλάχιστον 60 000€ µε υπεύθυνο τον Επίκ. Καθ. Ι. Ρουκούνη για
αναβάθµιση εξοπλισµού και αποζηµίωση φοιτητών για επιµέλεια της αίθουσας.
4.7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία
4.7.1. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων* στα µαθήµατα
Ένας µε δύο διδάσκοντες ανά 300-500 διδασκόµενους φοιτητές (κατά µέσον όρο)
στα υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού και ανά 20-40 διδασκόµενους φοιτητές (κατά
µέσον όρο) στα µαθήµατα επιλογής (θεωρώντας ότι οι διδασκόµενοι είναι όσοι
χρωστούν το εκάστοτε µάθηµα, δηλαδή οι φοιτητές του κανονικού εξαµήνου και οι
εκ µεταφοράς).
4.7.2 Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια
Ένας διδάσκων σε 20 περίπου διδασκόµενους φοιτητές στα εργαστήρια (σε
ορισµένα εργαστηριακά µαθήµατα οι διδασκόµενοι χωρίζονται σε οµάδες για τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας).
4.7.3. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε
τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;
Έχουν κατά περίπτωση. Τηρούνται και εν γένει αξιοποιούνται από τους φοιτητές.
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4.8. Σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα
4.8.1. Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία
(π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);
Με θέµατα και εργασίες ατοµικές και οµαδικές.
4.8.2. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα;
Ναι.
4.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το
κοινωνικό σύνολο
4.9.1. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και
πώς;
Στις απαντήσεις 18 µελών ∆ΕΠ αναφέρονται οι εξής συνεργασίες:
–
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆ΠΘ: 3 µέλη
–
ΑΠΘ: 6 (Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών & Τµήµα Γεωλογίας)
–
ΕΜΠ: 5 (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών)
–
ΕΑΠ: 1
–
Πολυτεχνείο Κρήτης: 1
–
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πατρών: 3
–
Τµήµα Αεροναυπηγών Μηχανικών Πατρών: 1
–
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: 1
–
∆ίκτυο Υ∆ΡΟΜΕ∆ΩΝ (συµµετέχουν 12 Εργαστήρια από όλα τα ΑΕΙ της
χώρας): 1
4.9.2. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και
πώς;
Στις απαντήσεις 18 µελών ∆ΕΠ αναφέρονται οι εξής συνεργασίες :
–
UCLA (Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών): 1
–
Technical University of Darmstadt: 1
–
Imperial College UK: 1
–
Northwestern university, USA 2
–
Politechnico di Torino, Italy 2
4.9.3. Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς,
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς;
Περιγράφονται στην Ενότητα 6.
15

4.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών

4.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την
κινητικότητα των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας;
Υπάρχει κατά περίπτωση µε βάση τα διαθέσιµα ευρωπαϊκά προγράµµατα
κινητικότητας (π.χ. ERASMUS, SOCRATES κ.λπ.).
4.10.2 Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της
κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών;
ERASMUS, SOCRATES.
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4.10.3. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν
προς άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;


16 απαντήσεις από 54 µέλη ∆ΕΠ:
7 µέλη ∆ΕΠ µετακινήθηκαν σε Iδρύµατα του εσωτερικού.

6 µέλη ∆ΕΠ µετακινήθηκαν σε Iδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

4.10.4 Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων
µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
16 απαντήσεις από 54 µέλη ∆ΕΠ:

24 µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων του εσωτερικού
µετακινήθηκαν προς το Τµήµα.

24 µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων του εξωτερικού
µετακινήθηκαν προς το Τµήµα.
4.10.5. Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο
πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
2004-2005: 2005-2006: 2
2006-2007: 2
2007-2008: 2
2008-2009: 4

4.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο
πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
2004-2005: 2005-2006: 2006-2007: 3 (από Ουγγαρία)
2007-2008: 2008-2009: 1 (από Ιταλία)
4.10.7. Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που
πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα;
Ναι.
4.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού
Γραφείου ∆ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων
τους;
Το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων βρίσκεται στην Κοµοτηνή και δεν είναι επαρκώς
στελεχωµένο.
4.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας
για τα προγράµµατα κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα;
Καταβάλλονται προσπάθειες ενηµέρωσης της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Έχει
οριστεί Συντονιστής Erasmus και µέσω e-mail διαβιβάζονται πληροφορίες για
συµφωνίες κινητικότητας µε πανεπιστήµια του εξωτερικού.
4.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές από άλλα
Ιδρύµατα;
Λόγω περιορισµένου αριθµού ενηµερώνονται σε προσωπική βάση.
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4.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές;
Ο Συντονιστής συστήνει τους φοιτητές στους διδάσκοντες και κάθε εµπλεκόµενο
µέλος ∆ΕΠ τους συµβουλεύει για το µάθηµά του.
4.10.12. Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους
αλλοδαπούς σπουδαστές;
Οργανωµένα κανένα, κατά περίπτωση σε ατοµική βάση από ορισµένα µέλη ∆ΕΠ.
4.10.13. 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;
Ό,τι προβλέπεται από τους όρους του αντίστοιχου προγράµµατος κινητικότητας.
4.10.14. Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών
του ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;
∆εν υφίσταται σχετικός µηχανισµούς και σχεδιασµός για την προώθηση και τον
έλεγχο, αλλά κατά περίπτωση οι διδάσκοντες παροτρύνουν τους φοιτητές να
συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών µε άλλα πανεπιστήµια.
4.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνον η ποσότητα) της κινητικότητας
του ακαδηµαϊκού προσωπικού;
∆εν υφίσταται σχετικός µηχανισµούς και σχεδιασµός για την προώθηση και τον
έλεγχο.
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5. Ερευνητικό έργο
5.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος
Η έρευνα στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ καθορίζεται κυρίως από τους επί µέρους
ερευνητικούς στόχους των Εργαστηρίων. Εν γένει, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη δηµοσίευση
ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές. Ο
αριθµός των δηµοσιεύσεων, σε συνδυασµό µε την ποιότητα τόσο της εργασίας όσο και του
περιοδικού, αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο εξέλιξης σε ανώτερη βαθµίδα. Αρκετές από
τις δηµοσιεύσεις αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσµα - παραδοτέο ευρύτερου ερευνητικού
έργου, το οποίο χρηµατοδοτείται από σχετικά ερευνητικά προγράµµατα (τα περισσότερα
από αυτά είναι ανταγωνιστικά) που εκπονούνται από ερευνητικές οµάδες των Εργαστηρίων.
Ορισµένα από αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία µε Εργαστήρια ή µέλη ∆ΕΠ άλλων ΑΕΙ της
χώρας ή της αλλοδαπής. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα διαχέονται στα µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και στην κοινωνία, κυρίως, µέσω των σχετικών δηµοσιεύσεων σε διεθνή και
ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια. Σπανιότερα, γίνονται αναφορές στα ΜΜΕ,
στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο.
Παρ’ όλο που δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες υποτροφίες έρευνας στο Τµήµα µας, οι
υποψήφιοι διδάκτορες αµείβονται από ερευνητικά προγράµµατα. Ορισµένα δε από αυτά
χρηµατοδοτούνται µε βασική προϋπόθεση την ενεργή και έµµισθη συµµετοχή υποψήφιων
διδακτόρων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής αποτελούν, συνήθως, σηµαντικό µέρος
της διδακτορικής τους διατριβής.
5.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ έχει συµµετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα
(βλ. σχετικό Παράρτηµα). Τα έργα αυτά χρηµατοδοτούνται κυρίως από ανταγωνιστικά
προγράµµατα (ΕΠΕΑΕΚ, ευρωπαϊκά και εθνικά, όπως ΓΓΕΤ, ΕΤΠΑ, ΟΑΣΠ κ.λπ.), αλλά και
από το ΤΣΜΕ∆Ε. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων απασχολούνται συνήθως τα µέλη
∆ΕΠ, ως συντονιστές, µαζί µε υποψήφιους διδάκτορες και µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Σε αρκετά ερευνητικά προγράµµατα υπάρχει ουσιαστική συµµετοχή από µεταδιδακτορικούς
ερευνητές, εξωτερικούς συνεργάτες και µέλη ∆ΕΠ άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής.
Επίσης, αρκετά µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος συµµετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες σε
ερευνητικά προγράµµατα άλλων Πανεπιστηµίων της χώρας µας ή του εξωτερικού
(ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ).
Η συµµετοχή προπτυχιακών φοιτητών είναι εν γένει περιορισµένη. Σηµαντική, όµως,
χαρακτηρίζεται η συµµετοχή και η συµβολή των µεταπτυχιακών φοιτητών και κυρίως των
υποψηφίων διδακτόρων.
5.3. ∆ιαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές
Γίνεται χρήση των υφιστάµενων ερευνητικών υποδοµών δεδοµένου ότι το επιτελούµενο
ερευνητικό έργο απαιτεί σε πολλούς τοµείς έρευνας εργαστηριακή και πειραµατική υποδοµή.
Οι υφιστάµενες ερευνητικές υποδοµές καλύπτουν µόνο εν µέρει τις ανάγκες της ερευνητικής
διαδικασίας. Όµως, χρειάζεται συνεχής βελτίωση και εκσυγχρονισµός των υποδοµών ώστε
να υπάρχει περαιτέρω δραστηριοποίηση για έρευνα, µε στόχο την ανάπτυξη και διερεύνηση
νέων, ανταγωνιστικών ερευνητικών πεδίων.
Η χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη και βελτίωση της υφιστάµενης υλικοτεχνικής
ερευνητικής υποδοµής προβλέπεται να γίνει κατά κύριο λόγο από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων και δευτερευόντως από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) του ΕΠΕΑΕΚ και τους ιδίους πόρους του Τµήµατος, µέσω προσέλκυσης
ερευνητικών προγραµµάτων.
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5.4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του
Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία
Το Τµήµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη δηµοσίευση εργασιών σε διεθνή περιοδικά µε κριτές.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η χρονική κατανοµή του ερευνητικού έργου των
µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία (2004-2008) και το τρέχον έτος
(2009), σύµφωνα µε τα ατοµικά απογραφικά δελτία. Όπως φαίνεται, κάθε µέλος ∆ΕΠ έχει
συµµετάσχει κατά µέσο όρο σε 1.03 εργασίες ανά έτος σε περιοδικά µε κριτές (τουλάχιστον
µία εργασία το χρόνο) και σε 1.65 ανακοινώσεις ανά έτος σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές.
Συνολικά, από το 2004 έως και το 2009, κάθε µέλος ∆ΕΠ έχει συµµετάσχει κατά µέσο όρο σε
16 περίπου εργασίες σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές και σε 21 περίπου
δηµοσιεύσεις, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Επιστηµονικά
περιοδικά χωρίς
κριτές

Πρακτικά
συνεδρίων µε
κριτές

Πρακτικά
συνεδρίων χωρίς
κριτές

Κεφάλαια σε
συλλογικούς
τόµους

Άλλες εργασίες

Ανακοινώσεις σε
επιστ. συνέδρια (µε
κριτές) χωρίς
πρακτικά

Ανακοινώσεις σε
επιστ. συνέδρια
(χωρίς κριτές) χωρίς
πρακτικά

Άλλα

2009*
2
2008
5
2007
3
2006
1
2005
1
2004
1
Σύνολο:
12
*: τρέχον έτος

Επιστηµονικά
περιοδικά µε
κριτές

Βιβλία/µονογρα
φίες

Πίνακας. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ (στοιχεία από τις δηλώσεις
24 µελών ∆ΕΠ που συµπεριλαµβάνονται συνηµµένες).

7
21
33
37
31
27
156

0
0
1
3
2
0
6

17
21
43
79
66
33
259

2
3
4
1
3
6
19

0
1
2
0
0
3
6

2
1
7
4
5
0
19

0
5
2
4
3
2
16

3
5
3
3
1
1
16

0
2
11
4
5
0
22

5.5. Βαθµός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ετεροαναφορές, καθώς και άλλα στοιχεία
αναγνώρισης της έρευνας των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος την τελευταία πενταετία (20042008) και το τρέχον έτος (2009). Όπως φαίνεται, κάθε µέλος ∆ΕΠ έχει κατά µέσο όρο 6.5
ετεροαναφορές ανά έτος. Συνολικά, από το 2004 έως και το 2009, κάθε µέλος ∆ΕΠ έχει κατά
µέσο όρο 38 περίπου αναφορές και αναγνωρίσεις του έργου τους, όπως αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα.

Βιβλιοκρισίες

Συµµετοχές σε
επιτροπές
επιστηµονικών
συνεδρίων

Συµµετοχές σε
συντακτικές
επιτροπές
επιστηµονικών
περιοδικών

Προσκλήσεις για
διαλέξεις σε διεθνή
συνέδρια

∆ιπλώµατα
ευρεσιτεχνίας

Βραβεία

Τιµητικοί τίτλοι

2009*
68
2008
139
2007
241
2006
233
2005
185
2004
189
Σύνολο: 1055
*: τρέχον έτος

Αναφορές του
ειδικού/
επιστηµονικού
τύπου

Ετεροαναφορές

Πίνακας. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους (στοιχεία
από τις δηλώσεις 26 µελών ∆ΕΠ που συµπεριλαµβάνονται συνηµµένες).

0
1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0

7
6
9
15
5
2
44

1
1
3
1
1
1
8

0
3
5
3
1
1
13

0
1
0
0
0
0
1

5
1
0
0
1
1
8

4
0
0
0
1
0
5
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5.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος έχουν αναπτύξει αρκετές και σηµαντικές ερευνητικές
συνεργασίες µε άλλα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ελλάδος και του εξωτερικού
στα πλαίσια είτε ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων, είτε ακαδηµαϊκής έρευνας. Τα
µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος λαµβάνουν τις προβλεπόµενες εκπαιδευτικές τους άδειες και
επισκέπτονται ιδρύµατα του εξωτερικού, στα οποία συνεργάζονται και συµµετέχουν ως
εξωτερικοί ερευνητές.
5.7. ∆ιακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του
Τµήµατος
Οι παρακάτω διακρίσεις ερευνητικού έργου έχουν απονεµηθεί σε µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος:
Fellow of the American Concrete Institute
Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών για την καλύτερη εργασία Υδραυλικής
Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών
Εταίρος (Fellow) της Αµερικανικής Ακαδηµίας Μηχανικής (American Academy of
Mechanics)
Βραβείο Τιµής (Award of Merit) της Ευρωπαϊκής Εταιρίας ∆οµικής Ακεραιότητας των
Κατασκευών, 2008
Βραβείο Lazan της Εταιρίας Πειραµατικής Μηχανικής των ΗΠΑ, 2009
Βραβείο P.S. Theocaris της Εταιρίας Πειραµατικής Μηχανικής των ΗΠΑ, 2009
Βραβείο Tatnall της Εταιρίας Πειραµατικής Μηχανικής των ΗΠΑ, 2009
Μετάλλιο και ∆ίπλωµα της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας “Golden Fortune,” 2009
Μετάλλιο Paton της Ουκρανικής Ακαδηµίας Επιστηµών, 2009
Fulbright Research Scholar Award
5.8. Βαθµός συµµετοχής των φοιτητών στην έρευνα
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην έρευνα, κυρίως, µέσω των διπλωµατικών εργασιών τους.
Ορισµένες από αυτές δηµοσιεύονται σε πρακτικά διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων και σε
περιοδικά µε κριτές. Η συµµετοχή και κυρίως η συµβολή των µεταπτυχιακών φοιτητών στην
έρευνα που διεξάγεται στο Τµήµα, είναι κατά κανόνα πλουσιότερη και σηµαντικότερη. Ειδικά
για τους υποψήφιους διδάκτορες, η έρευνα και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της
αποτελεί βασικό στόχο, που επιτυγχάνεται σε µεγάλο ποσοστό µε σχετικές εργασίες και
ανακοινώσεις σε έγκριτα και σηµαντικά επιστηµονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια,
αντίστοιχα και σε συνεργασία µε µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος.
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6. Σχέσεις µε κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς
(ΚΠΠ) φορείς
6.1. Συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς
6.1.1. Ποια έργα συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο
Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία;
∆ΕΠ

Έργο & Φορέας συνεργασίας

Προπτ.

Μεταπτ.

Υποψ

φοιτητές

φοιτητές

∆ιδακ

Προβολή

Προσεισµικός έλεγχος ∆ηµοσίων Κτιρίων ∆ήµου
Χρυσούπολης (∆ήµος Χρυσούπολης)

2

-

-

-

ΜΜΕ

Πέτρινα Γεφύρια του Παγγαίου (Εταιρεία Πολιτισµού
& Περιβάλλοντος Καβάλας)

2

-

-

-

ΜΜΕ

Μελέτη-επίβλεψη
κατασκευής
Ι.Ν.
Παναγίας
Αρχαγγελιώτισσας (Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης)

1

-

-

-

Ειδικά
περιοδικά

Μελέτη-επίβλεψη
κατασκευής
Καλαµούς (Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης)

Ι.Ν.Παναγίας

1

-

-

-

Ειδικά
περιοδικά

Μελέτη-επίβλεψη κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Ξάνθης
στη ∆ριµιά (Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης)

1

-

-

-

Ειδικά
περιοδικά

Αποτύπωση ιερών ναών της Ξάνθης και του Ν.
Ξάνθης – Μελέτες επί µέρους επεµβάσεων και
επίβλεψη εργασιών (Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης)

1

-

-

-

Ειδικά
περιοδικά

Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασµός ΘράκηςΤουριστική Ανάπτυξη (ΤΕΕ Θράκης)

1

-

-

-

Ειδικά
περιοδικά

Μελέτη Ανέγερσης Μονάδας Περίθαλψης και
Φιλοξενίας Ηλικιωµένων (Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης),
2009, σε εξέλιξη

5

-

-

Στρατηγικός
Σχεδιασµός
των
Ευρωπαϊκών
Σιδηροδρόµων
2007-2008 (∆ιεθνής Ένωση
Σιδηροδρόµων)

1

Ειδικά
περιοδικά,

1

ΜΜΕ
-

-

-

Ειδικά
περιοδικά,
ΜΜΕ
Στην ΕΕ

Στρατηγική διαχείριση της προστασίας των ακτών για
την αειφόρο ανάπτυξη των παρακτίων ζωνών της
Μεσογείου (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης)

8

Ανάπτυξη και τεκµηρίωση νέων υλικών ένεσης από
λεπτόκοκκα ελληνικά τσιµέντα για επιτόπου βελτίωση
και ενίσχυση εδαφών στις κατασκευές (Α.Ε.
Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ), 2005-2009

1

Εφαρµογές
Προϊόντων
Πολυπροπυλενίου στα
∆οµικά Έργα (Πλαστικά Θράκης), 2006-2008

1

-

1

5

Ειδικά
περιοδικά,
Φυλλάδια

-

-

2

Επιστηµον. &
ειδικά
περιοδικά,
Ιστοσελίδα
Επιστηµον. &
ειδικά
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περιοδικά
(Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.), 2004

2

1

Επιστηµον. &
ειδικά
περιοδικά

(Πλαστικά Θράκης), 2006-2007

1

-

-

3

Ειδικά
περιοδικά

(∆ήµος Χρυσούπολης), 2007-2008

2

-

-

3

∆ηµοσιεύσεις

Θέµατα Περιφερειακού Τµήµατος Θράκης, 20042008

1

-

-

∆ιερεύνηση δυνατότητας ικανοποίησης των υδρευτικών αναγκών του ∆ήµου Ξάνθης από την καρστική
υδροφορία ανατολικά του ποταµού Νέστου (∆ΕΥΑ
του ∆ήµου Ξάνθης, 2006)

3

-

2

2

Τύπος, ΜΜΕ,
Συνέδρια

∆ιερεύνηση συνθηκών νερού ύδρευσης των δηµοτικών διαµερισµάτων του ∆ήµου Σαπών, Ν. Ροδόπης
και εντοπισµός νέων υδροφοριών (από πλευράς επάρκειας, ποιότητας νερού και προστασίας σηµείων υδροληψίας) – Προοπτικές (∆ήµος Σαπών του Ν. Ροδόπης,
2009)

3

-

2

2

Τύπος, ΜΜΕ,
Συνέδρια

Ποιοτική αξιολόγηση του υπόγειου νερού επιλεγµένων πεδίων του Νοµού Ροδόπης στα σηµεία προέλευσής του (γεωτρήσεις) ως προς την περιεκτικότητα σε
νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνιακές ουσίες - Τα αίτια
προέλευσης – Προοπτικές (Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα
Ροδόπης, 2009)

3

-

2

2

Τύπος, ΜΜΕ,
Συνέδρια

1ο
Περιβαλλοντικό
Σοροπτιµιστικό
Συνέδριο
(∆ΕΥΑΞ, ∆ιευρυµένη Τοπική Αυτοδιοίκηση ∆ράµαςΚαβάλας-Ξάνθης και Σοροπτιµιστικός Όµιλος
Ξάνθης), 2008

4

-

1

1

Τύπος, ΜΜΕ,

Πιστοποίηση και Προγραµµατισµός του Φορέα
∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (Φορέας ∆ιαχείρισης
Οροσειράς Ροδόπης), 2009

1

-

-

-

-

Μελέτη αποκατάστασης κερκίδων ∆ηµοτικού
Γηπέδου Χρυσούπολης (∆ήµος Χρυσούπολης)

2

-

-

-

Τύπος

∆ιερεύνηση της στατικής και δυναµικής απόκρισης
κτιρίου (Χ) ΙΕΚ Καβάλας, υπό το πρίσµα των
επεµβάσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί και των
συνταχθεισών εκθέσεων επικινδύνου (∆. Καβάλας)

2

-

-

-

Τύπος

4

2

-

Ειδικά
περιοδικά

(Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας ), 2007-2009
(Ελληνική Εταιρία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)
(Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιαχείρισης Έργων)
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6.1.2. Πόσα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος συµµετείχαν σ' αυτά;
36 (68% του συνόλου των µελών)
6.1.3. Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τµήµατος
συµµετείχαν σε αυτά;
Προπτυχιακοί: 8, Μεταπτυχιακοί: 8, ∆ιδακτορικοί: 16
6.1.4. Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του
Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς;
Με δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά και ειδικά περιοδικά εθνικού και διεθνούς
επιπέδου, µε ανακοινώσεις σε συνέδρια, στα ΜΜΕ.
6.2. ∆υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς.
6.2.1. Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών;
Υπάρχουν, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των µελών τους αγνοεί (94%). Πόσο
αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας;
Ελάχιστα µε αυξηµένη γραφειοκρατία.
6.2.2. Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος την ανάπτυξη τέτοιων
συνεργασιών;
Θετική και χρήσιµη.
Με προσωπικές επαφές καταθέτοντας προτάσεις που αφορούν την επίλυση
σοβαρών προβληµάτων που εµπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους και του
Τµήµατος γενικότερα.
6.2.3. Πώς αντιµετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;
Γενικά, θετικά, σε πνεύµα συνεργασίας και συµφερόντων και εφόσον υπάρχουν οι
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών. Χρησιµοποιούν τα
αποτελέσµατα µε στόχο την ανάπτυξη του τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίαςτεχνογνωσίας τους. Η γραφειοκρατία, πάντως, δηµιουργεί κάποιες επιφυλάξεις.
6.2.4. ∆ιαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών;
Όχι.
6.2.5. Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες
µε ΚΠΠ φορείς;
Ελάχιστα.
6.3. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και
ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς
6.3.1. Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά
περιοδικά ή στον τύπο;
Ναι.
6.3.2. Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση
των φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το παραγόµενο
έργο του Τµήµατος;
Όχι όσες θα έπρεπε.
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6.3.3. Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι
στελέχη ΚΠΠ φορέων;
Μικρή.
6.4. Σύνδεση της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία
6.4.1. Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους
στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Ναι.
6.4.2. Οργανώνονται οµιλίες ή διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων;
Ελάχιστες.
6.4.3. Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες;
Ελάχιστοι.
6.5. Συµβολή του τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη
6.5.1. Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;
Περιστασιακές. Χρήζουν ανάπτυξης σε σταθερότερη βάση και συνεχή βελτίωση.
6.5.2. Συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ Τµήµατος και
ΚΠΠ φορέων;
Όχι.
6.5.3. Εκπροσωπείται το Τµήµα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς και
αναπτυξιακά όργανα;
Όχι ως Τµήµα, ως άτοµα 5 µέλη (10%).
6.5.4. Συµµετέχει ενεργά το Τµήµα στην εκπόνηση τοπικών / περιφερειακών
σχεδίων ανάπτυξης;
Ελάχιστα (10%).
6.5.5. Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τµήµατος µε το περιβάλλον του,
ιδίως µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης;
Μέτρια (30%).
6.5.6. Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπκή και περιφερειακή
κοινωνία, καθώς και µε την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονοµική
υποδοµή;
Όχι ως Τµήµα.
6.5.7. Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή
ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα;
Το Τµήµα συµµετέχει στο δίκτυο πανεπιστηµιακών υδρολογικών εργαστηρίων
Υ∆ΡΟΜΕ∆ΩΝ µέσω δύο συγκεκριµένων εργαστηρίων.
6.5.8. Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον;
Ελάχιστα ως Τµήµα, µικρή ατοµική συµµετοχή µελών του (17%).

Εξειδικευµένα στοιχεία από τις
παρατίθενται στο Παράρτηµα 4.

απαντήσεις

των

µελών

∆ΕΠ
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7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης
7.1. Αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος
7.1.1. Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου
(λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η
διαδικασία αυτή;
Σ' ένα σύνθετο σύστηµα, όπως ένα Πανεπιστηµιακό Τµήµα, επιβάλλεται όλες οι
συνιστώσες του να λειτουργούν και να συνεργάζονται, ώστε να επιτυγχάνεται το
βέλτιστο αποτέλεσµα και οι αλλαγές που γίνονται να ανταποκρίνονται για µεγάλο
χρόνο στις ανάγκες του συστήµατος, της κοινωνίας και της οικονοµίας. Εργαλείο
προς την κατεύθυνση αυτή είναι η διαδικασία σχεδιασµού, που νοείται ως η
κατανόηση της µορφής και εξέλιξης του φαινοµένου, η πρόβλεψη της πορείας του
στο µέλλον, η πιθανολόγηση των µελλοντικών προβληµάτων και απαιτήσεων, η
πρόταση των δράσεων που θα απαιτηθούν και η αναζήτηση των οικονοµικών ή
ποιοτικών µέσων για υλοποίηση των προτεινόµενων στρατηγικών.
Το ΤΠΜ από το 2006 εκπόνησε Σχέδιο Ανάπτυξης του Τµήµατος (σε
Παράρτηµα), το οποίο αποτελεί την αντίληψη για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων
των συνιστωσών και λειτουργιών του. Συνιστά το πλαίσιο µέσα στο οποίο
προτείνεται να εξελιχθεί και αναπτυχθεί το Τµήµα σε σχέση µε τα διάφορα
συστήµατα του Πανεπιστηµίου, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα,
δηλαδή η υψηλότερη αποδοτικότητα σ' ό,τι αφορά το επίπεδο παρεχόµενης
γνώσης και έρευνας και η κατάλληλη προετοιµασία των φοιτητών που θα
στελεχώσουν την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία.
To Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2008, δεν αποτελεί απλά
πρόγραµµα προτεινοµένων δράσεων. Στηρίζεται σε ορισµένες υποθέσεις σ’ ό,τι
αφορά τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός Πανεπιστηµίου
(θεσµικό περιβάλλον, απαιτήσεις της κοινωνίας, νέες τεχνολογίες κ.λπ.) και
προτείνει µέτρα για αντιµετώπιση των µελλοντικών καταστάσεων. Το Σχέδιο
Ανάπτυξης αποτελεί το πλαίσιο και τον οδηγό, µε βάση τους οποίους
υλοποιούνται οι αλλαγές, δράσεις και η νέα οργάνωση που θα απαιτηθούν.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από σαφή ιεράρχηση στόχων,
προτεραιοτήτων και µεθόδων υλοποίησης, ευκαµψία και επεκτασιµότητα, ώστε να
µπορέσει να ανταποκριθεί σε άδηλες µελλοντικές καταστάσεις. Ακολουθείται η
συστηµική προσέγγιση, διότι κάτι που είναι βέλτιστο για την ανάπτυξη µιας
λειτουργίας, πιθανόν να είναι µέτριας αποδοτικότητας για τη συνολική λειτουργία
του Τµήµατος.
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διαµόρφωση του συγκεκριµένου βραχυµεσοπρόθεσµου Σχεδίου Ανάπτυξης κρίνεται αποτελεσµατική, καθόσον
προβλέπει τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού µελών ∆ΕΠ και τελικά την έγκριση του
Σχεδίου από την ΓΣ του ΤΜΠ.
7.1.2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο
αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι;
Η ∆ιοίκηση του Τµήµατος καλείται να υλοποιήσει το Σχέδιο Ανάπτυξης εντός ενός
ασφυκτικού θεσµικού πλαισίου, το οποίο δεν ευνοεί τις καινοτόµες παρεµβάσεις
και τις αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες. Για το λόγο αυτό, πολλές από τις προτάσεις
του Σχεδίου Ανάπτυξης µένουν στα χαρτιά. Για παράδειγµα, οι προκηρύξεις
θέσεων µελών ∆ΕΠ δεν ακολουθούν όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης,
αλλά την παραδοσιακή λογική της αντικατάστασης αποχωρούντων από την
υπηρεσία µελών ∆ΕΠ µε νέα µέλη ∆ΕΠ της ίδιας ειδικότητας.
7.1.3. Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των
αποτελεσµάτων του;
Το Σχέδιο Ανάπτυξης συζητήθηκε σε ΓΣ του ΤΜΠ και κοινοποιήθηκε σε όλα τα
µέλη ∆ΕΠ. Τα αποτελέσµατα δεν παρακολουθούνται συστηµατικά.
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7.1.3. Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δηµοσιοποίηση των
αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών;
Όπως απαντήθηκε παραπάνω, η συµµετοχή στην υλοποίηση είναι εξαιρετικά
περιορισµένη, κυρίως λόγω της θεσµικών αγκυλώσεων που οδηγούν στην κοινή
αντίληψη ότι «δεν µπορεί να αλλάξει τίποτε».
7.1.4. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον
αποτελεσµατικό σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και
δείκτες;
Το προσωπικό της Γραµµατείας του ΤΠΜ ήταν και είναι πρόθυµο να παράσχει
όσα στοιχεία και δείκτες ζητηθούν από επιτροπές µελέτης. Εν τούτοις,
επισηµαίνεται ότι η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση στοιχείων δεν γίνεται µε
συστηµατικό τρόπο σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
7.1.5. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη
ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου;
∆εν γίνονται κάποιες ιδιαίτερες προσπάθειες, πέραν της δηµοσιοποίησης των
προκηρύξεων για θέσεις ∆ΕΠ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και της
εφαρµογής αυστηρών ακαδηµαϊκών κριτηρίων για την επιλογή των µελών ∆ΕΠ.
7.1.6. Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του
ακαδηµαϊκού προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του
Τµήµατος;
Όπως προαναφέρθηκε, επικρατεί η λογική ότι εξασφαλισµένη είναι η έγκριση από
το Υπουργείο Παιδείας µόνο των θέσεων αποχωρούντων από την υπηρεσία
µελών ∆ΕΠ µε νέα µέλη ∆ΕΠ της ίδιας ειδικότητας. Προτάσεις για νέες θέσεις,
όπως προτείνονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης, είναι επισφαλείς και δεν ευνοούνται.
7.1.7. 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 κ.λπ.);
Το ΤΠΜ του ∆ΠΘ δέχεται κατ' έτος 190-220 περίπου φοιτητές, ενώ ο µέγιστος
αριθµός εισερχοµένων φοιτητών ανήλθε µέχρι τους 320. Τα ακαδηµαϊκά έτη 20062007, 2007-2008 και 2008-2009 εισήλθαν 192, 197 και 200 φοιτητές αντίστοιχα.
Από τους εισαγόµενους φοιτητές µεταγράφονται περί το 30%, συνεπώς το Α’ έτος
του ΤΠΜ έχει 140 φοιτητές περίπου. Με βάση την υπάρχουσα υποδοµή, το ΤΠΜ
κάθε έτος δηλώνει ότι µπορεί να εκπαιδεύσει 120 φοιτητές. Επισηµαίνεται ότι, για
το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, το Υπουργείο Παιδείας όρισε 160 εισαγόµενους
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 170 στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου Πατρών και 130 στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Στοιχεία για την προέλευση των φοιτητών του ΤΠΜ δίδονται στους πίνακες του
παραρτήµατος.
7.1.8. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές
υψηλού επιπέδου;
Η συγκεκριµένη ερώτηση δεν έχει εφαρµογή στις ελληνικές συνθήκες. Η ζήτηση
για τις ανώτατες σχολές καθορίζεται από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και ο
αριθµός των εισακτέων αποφασίζεται από την κυβέρνηση και είναι περίπου
σταθερός κάθε έτος. Η πρόσφατη εµπειρία αποδεικνύει ότι τα ΤΠΜ είναι υψηλής
ζήτησης και έχουν βάση εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις πάνω από 18. Ο
σχετικός δείκτης µεταξύ των ΤΠΜ επηρεάζεται από δηµογραφικές, χωροταξικές
και κοινωνικές παραµέτρους και όχι από την ποιότητα της προσφερόµενης
εκπαίδευσης, η οποία δεν διαφέρει ιδιαίτερα.
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7.2. Χαρακτηριστικά της ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος
7.2.1. Ποια, κατά τη γνώµη του Σχεδίου Ανάπτυξης, είναι τα κυριότερα θετικά και
αρνητικά σηµεία του Τµήµατος;
Από την ανάλυση στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΤΠΜ προκύπτουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
1) Περίπου 30% των φοιτητών αποφοιτούν σε 5 χρόνια, 40% σε 6-7 χρόνια και
το υπόλοιπο 30% σε 8 και πάνω χρόνια.
2) Περίπου 40% των φοιτητών ακολουθεί την κατεύθυνση δοµικών έργων,
40% την κατεύθυνση συγκοινωνιακών έργων, 15% την κατεύθυνση
υδραυλικών έργων και 5% την κατεύθυνση γεωτεχνικών έργων.
3) Η αναλογία ανδρών – γυναικών µεταξύ των φοιτητών του ΤΠΜ είναι
περίπου 60% άνδρες, 40% γυναίκες, ενώ µεταξύ των µελών ∆ΕΠ είναι
περίπου 80% άνδρες, 20% γυναίκες (µειώνεται σε 15% στις δύο υψηλότερες
βαθµίδες).
4) Η αναλογία µελών ∆ΕΠ – φοιτητών στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ
είναι 1:18, έναντι αναλογίας 1:11 για το ΑΠΘ και 1:13 για το ΕΜΠ, δηλαδή
ανά διδάσκοντα αντιστοιχούν τουλάχιστον 50% περισσότεροι φοιτητές σε
σχέση µε το ΑΠΘ και το ΕΜΠ µε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην
παρεχόµενη ποιότητα γνώσης, αλλά και στο φόρτο των διδασκόντων.
Συνεπώς, για να µπορέσει να προσεγγισθεί η αναλογία που υπάρχει στο
ΕΜΠ και στο ΑΠΘ, θα πρέπει στην προσεχή τετραετία να δοθούν στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ νέες θέσεις τουλάχιστον σε ποσοστό
50% των υπαρχουσών, δηλαδή 24 θέσεις ∆ΕΠ.
5) Σήµερα στο ΤΠΜ υπηρετούν 41 µέλη ΕΤΕΠ (πρώην Ε∆ΤΠ) έναντι 80
οργανικών θέσεων.
6) Στα όργανα ∆ιοίκησης του Τµήµατος (Πρόεδρος, Γενική Συνέλευση,
∆ιοικητικό Συµβούλιο) συγκεντρώνονται πολλά θέµατα, συχνά χωρίς
απαραίτητη προεργασία.
7) Οι δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος είναι πολυπληθείς, σε
έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια διεθνούς και υψηλής στάθµης.
Η πληθώρα των ερευνητικών προγραµµάτων (ανταγωνιστικού χαρακτήρα)
που εκπονήθηκαν από το Τµήµα, µαρτυρούν την αναγνώριση της
επιστηµονικής γνώσης από την παραγωγή.
8) Το Τµήµα έχει συµµετάσχει ή ηγηθεί στην εκπόνηση πολλών διεθνών
Ερευνητικών Προγραµµάτων. Η κινητικότητα φοιτητών γίνεται τόσο µε
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων (Erasmus κ.λπ.), αλλά και µε
συστηµατική πρόσκληση των µελών ∆ΕΠ σε ∆ιεθνή Συνέδρια και
συναντήσεις.
9) Ο αριθµός των δωµατίων στις φοιτητικές εστίες, συγκρινόµενος µε το
συνολικό αριθµό φοιτητών, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο σχεδόν
των φοιτητών (περίπου 98%) προέρχονται από περιοχές εκτός Ξάνθης,
είναι προφανέστατα ανεπαρκής και αποτελεί µια από τις πρώτες
διεκδικήσεις του Τµήµατος προς την Πολιτεία.
10) Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί καινοτόµο πρωτοβουλία, έχει συµβάλλει
καθοριστικά στην πρακτική άσκηση και την επαγγελµατική αποκατάσταση
πολλών φοιτητών και η λειτουργία του πρέπει να ενδυναµωθεί και να
επεκταθεί.
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8. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές
8.1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
8.1.1. Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος και των
Τοµέων;
Η Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών είναι στελεχωµένη µε οκτώ (8)
υπαλλήλους, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε τέσσερις (4) χώρους. Η στελέχωση
της Γραµµατείας θεωρείται ικανοποιητική και οι διατιθέµενοι χώροι επαρκείς.
Οι Γραµµατείες των Τοµέων είναι άνισα στελεχωµένες. Οι περισσότεροι Τοµείς
έχουν επάρκεια προσωπικού, αλλά ορισµένοι έχουν έλλειψη, µε αποτέλεσµα να
λειτουργούν µε «δανεισµό» προσωπικού από άλλους Τοµείς ή µε απόσπαση
από άλλη υπηρεσία. Ανάλογα µε τον Τοµέα, κάθε µέλος ΕΤΕΠ εξυπηρετεί
γραµµατειακά από 2 έως 4 µέλη ∆ΕΠ. Οι διατιθέµενοι χώροι θεωρούνται επαρκείς
στον αριθµό, όχι όµως και στα τετραγωνικά µέτρα ή στον ηµερήσιο φωτισµό και
αερισµό.
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΧΩΡΟΙ

∆ΕΠ

ΕΞΥΠΗΡΕΤ.
(∆ΕΠ/ΕΤΕΠ)

Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων,
Οικοδοµικής & ∆οµικών Υλικών

Γεωτεχνικής Μηχανικής

2 ΕΤΕΠ

2

3

1,5

2

6

3

4

12

1

4

7

1,4

(1 ανά
εργαστήριο)
1 ΕΤΕΠ & 1 δανεικό
(1 ανά εργαστήριο)

∆οµικών Κατασκευών

10 ΕΤΕΠ, 1 EE∆ΙΠ,
1 ∆ιοικητικό & 1 µε
απόσπαση
(4, 7, 2 ανά
εργαστήριο)

Μαθηµατικών,
Προγραµµατισµού & Γενικών
Μαθηµάτων

5 ΕΤΕΠ
(2 & 3 ανά
εργαστήριο)

Μηχανικής

1 ΕΤΕΠ

1

4

4

Συγκοινωνιακών Έργων

6 ΕΤΕΠ

3

10

1.7

3

9

2.3

(2 ανά εργαστήριο)
Υδραυλικών Έργων

4 ΕΤΕΠ
(2, 1, 1 ανά
εργαστήριο)

8.1.2. 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;
Το ωράριο της Γραµµατείας του Τµήµατος είναι όλες τις εργάσιµες ηµέρες, 7.3014.30. Είναι επαρκές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ικανοποιητικές.
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Το ωράριο της Γραµµατείας των Τοµέων είναι τις εργάσιµες ηµέρες, 9.00-14.00.
Είναι επαρκές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και
των φοιτητών. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ικανοποιητικές στους Τοµείς,
στους οποίους υπάρχουν αρκετά µέλη γραµµατειακής υποστήριξης. Στους Τοµείς,
στους οποίους παρουσιάζεται έλλειµµα προσωπικού, η όποια αποτελεσµατικότητα
οφείλεται στη φιλοτιµία του µέλους ΕΤΕΠ που εξυπηρετεί τις ανάγκες της
Γραµµατείας του Τοµέα.
8.1.3. 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;
2

Η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο 600 m , µε 73 000
τεκµήρια (βιβλία, διπλωµατικές εργασίες, µεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικές
διατριβές, χάρτες, compact discs) και 1947 τίτλους επιστηµονικών περιοδικών.
Σε ειδικά διαµορφωµένες προθήκες βρίσκονται αλφαβητικοί κατάλογοι ανά είδος
τεκµηρίου, που πληροφορούν το χρήστη τι υπάρχει στη Βιβλιοθήκη και πού
βρίσκεται.
Τα βιβλία είναι ταξινοµηµένα σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα θεµατικής
ευρετηρίασης (Library of Congress Classification, L.C.), τα περιοδικά κατά
αλφαβητική σειρά, οι διατριβές και οι διπλωµατικές εργασίες είναι σε ξεχωριστούς
χώρους.
Το δικαίωµα του δανεισµού αποτελεί ατοµικό δικαίωµα και απαγορεύεται η
µεταφορά του σε άλλο άτοµο. ∆ικαίωµα χρήσης και δανεισµού έχουν όλοι, είτε
έχουν σχέση µε το Πανεπιστήµιο είτε όχι. ∆ιαφοροποιείται µόνο η ποσότητα και η
διάρκεια του δανειζοµένου υλικού. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το υλικό που
έχουν δανειστεί ως την επιστροφή αυτού στη Βιβλιοθήκη. Τυχόν φθορές ή
απώλεια αυτού συνεπάγεται αντικατάσταση του ίδιου του υλικού ή χρηµατικό
πρόστιµο. Κανένα είδος υλικού που δανείζεται δεν αποµακρύνεται από τη
Βιβλιοθήκη, αν προηγουµένως δεν έχουν γίνει οι σχετικές µε αυτό διατυπώσεις
από τον υπεύθυνο βιβλιοθηκονόµο. Το δανεισµένο υλικό πρέπει να επιστραφεί
µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται.
∆εν δανείζονται εκτός βιβλιοθήκης
∆ιπλωµατικές Εργασίες και ∆ιατριβές, καθώς επίσης και αντικείµενα που είναι
χαρακτηρισµένα ως µη δανειζόµενα, όπως περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες.
Η Βιβλιοθήκη στελεχώνεται µε 1 διοικητικό υπάλληλο
(ΠΕ-οικονοµολόγο,
βιβλιοθηκονόµο), 2 βιβλιοθηκονόµους και 1 βιβλιοθηκάριο.
Λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες, 7.30-14.30. Τις ίδιες ηµέρες και ώρες
λειτουργεί και το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.
Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης είναι καλή, αλλά εκτιµάται ότι χρειάζεται να
λειτουργεί και τις απογευµατινές και βραδινές ώρες (διπλή βάρδια).
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Μέσω σελίδας στο διαδίκτυο στη θέση www.lib.duth.gr παρέχεται η δυνατότητα
αναζήτησης βιβλιογραφίας και πρόσβασης σε όλους τους µεγάλους διεθνείς
εκδοτικούς οίκους µε τους οποίους έχει σύµβαση το Πανεπιστήµιό µας.
Για τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 3 Η/Υ, µέσω των οποίων
οι ενδιαφερόµενοι έχουν δυνατότητα αναζήτησης υλικού.
8.1.4 Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα
Σπουδαστήρια του Τµήµατος;
Οι περισσότεροι χώροι των εργαστηριακών δοκιµών και αναλύσεων, αυτή τη
στιγµή, βρίσκονται εκτός του campus και είναι, προσωρινά, διάσπαρτοι στην πόλη.
Εντός campus βρίσκονται µόνο τα εργαστήρια του Τοµέα Υδραυλικών Έργων και
των Μεταλλικών Κατασκευών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει κακή
επικοινωνία και απώλεια χρόνου τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους
διδάσκοντες. Βεβαίως, κατασκευάζονται καινούργια εργαστήρια στο χώρο της
Πανεπιστηµιούπολης.
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Αναλυτικότερα η στελέχωση έχει ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ

Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων,
Οικοδοµικής & ∆οµικών Υλικών

ΜΕΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ /
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΕΠ

Επιστηµον.
Συνεργάτες

ΕΤΕΠ

2

3

1

2

(Οικοδοµικής∆οµικών Υλικών)

(1, 2)

(1, 0)

∆ιοικητι
κοί

*

1

*Τα 2 µέλη είναι στη Γραµµατεία. ∆εν υπάρχει κανένα ΕΤΕΠ για τα εργαστήρια. Το ένα που υπήρχε,
υπέβαλε ήδη αίτηση συνταξιοδότησης και σταµάτησε να εργάζεται.
Γεωτεχνικής Μηχανικής

2

5

(Τεχνικής
Γεωλογίας –
Εδαφοµηχανικής)

(2, 3)

-

4
(2, 2)*

* Τα 2 µέλη (50%), ένα σε κάθε εργαστήριο, βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Τα λοιπά είναι 1
µε γνώσεις ΤΕΙ στο εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και 1 εξυπηρετεί το εργαστήριο της
Εδαφοµηχανικής.
∆οµικών Κατασκευών

3

12

(Εφηρµοσµένης
ΣτατικήςΩπλισµένου
Σκυροδέµατος-

(3, 6,
3)

-

10 ΕΤΕΠ

1

(4, 4, 2)

1

1 ΕΕ∆ΙΠ

µε
από
σπα
ση
από
Β΄βά
θµια

5

-

Μεταλλικών
Κατασκευών)

Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού & Γενικών Μαθηµάτων

2

7

(Οργάνωσης και
Προγραµµατισµού
–

(4, 2)

-

(3, 2)
100% πλησίον
συνταξιοδότησης

1 Μαθηµατικό
Σπουδαστήριο)

Μηχανικής

1

4

-

1

-

Συγκοινωνιακών Έργων

3

8

-

6

-

(Α Συγκοινωνιακής
Τεχνικής-

(3, 4,
1)

(2, 2, 2)

Β Συγκοινωνιακής
ΤεχνικήςΓεωδαισίας)

Υδραυλικών Έργων

3

9

3

4 εργαστήριο-

(Α’ Υδραυλικής &
Υδραυλικών

(5, 3,
1)

(1, 0, 2)

4 γραµµατεία

Έργων
- Υδρολογίας &
Υδραυλικών
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-

Έργων Λιµενικών Έργων)

8.1.5. Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;
Γενικά διαπιστώνονται µεγάλες ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό για βοήθεια στη
συντήρηση και στη λειτουργία των οργάνων. Μεγάλο µέρος του υπάρχοντος
προσωπικού είναι στα όρια της συνταξιοδότησης. Απαιτείται ενίσχυση του
προσωπικού τόσο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
διαδικασίας, όσο και για τη γραµµατειακή υποστήριξη των εργαστηρίων. Η
λειτουργία των περισσοτέρων εργαστηρίων είναι ελάχιστα αποτελεσµατική. Πολλά
εργαστήρια χρησιµοποιούνται µόνο για ερευνητικές διαδικασίες και λίγοι φοιτητές
έχουν επαφή µε τα υλικά και τα όργανα γενικά, µε αποτέλεσµα να εκφράζονται
παράπονα εκ µέρους των φοιτητών. Για παράδειγµα, ένας φοιτητής βλέπει και
παρασκευάζει σκυρόδεµα- το κατεξοχήν υλικό για τον Πολιτικό Μηχανικό- µόνο αν
κάνει ∆ιπλωµατική Εργασία στο εργαστήριο.
Πολλά από τα όργανα χρήζουν ανανέωσης ή αντικατάστασης.
8.1.6. Πώς υποστηρίζονται οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι;
Σε γενικές γραµµές, οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του
Τµήµατος είναι ικανοποιητικές.
Υπάρχει τοπικό δίκτυο του Πανεπιστηµίου και επικοινωνία µέσω Internet. Η
τηλεφωνική επικοινωνία µε άλλα Ιδρύµατα γίνεται µέσω της εφαρµογής Voip,
δηλαδή γίνεται χρήση του ενοποιηµένου δικτύου οπτικών ινών του ∆ΠΘ, µε
αποτέλεσµα τη µείωση της τηλεπικοινωνιακής δαπάνης του Τµήµατος.
Στο µεγαλύτερο µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατος είναι δυνατή η
πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω ασύρµατου δικτύου (WiFi). Προβλήµατα
παρουσιάζονται στο ασύρµατο δίκτυο τις βροχερές ηµέρες, ήτοι δυσκολία ή και
αδυναµία σύνδεσης µε το διαδίκτυο.
Υπάρχουν αίθουσες τηλεδιάσκεψης, όπου είναι δυνατή η άµεση επικοινωνία µε
µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων ή Ιδρυµάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Μοναδική δυσλειτουργία εµφανίζεται στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τµήµατος.
Χρειάζεται ανανέωση και επέκταση του εξοπλισµού και του χώρου. Επίσης, δεν
τηρείται το ωράριο λειτουργίας του. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την έκφραση
παραπόνων. Υπάρχει όµως δυνατότητα χρήσης του υπολογιστικού κέντρου της
Πολυτεχνικής Σχολής και αυτό απαλύνει κάπως το πρόβληµα.

8.2. Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας
8.2.1. Πώς εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή;
∆εν εφαρµόζεται.
8.2.2. Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών;
Αρκετά ικανοποιητικά. Βλέπε παράγραφο 8.1.6.
8.2.3. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο
αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της;
∆εν υπάρχει.
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8.2.4. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και
εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; Πόσο
αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της;
∆εν υπάρχει κάτι οργανωµένο. Επαφίεται µόνο στη φιλοτιµία και την ευχέρεια του
διδάσκοντα για επαναληπτικά φροντιστηριακά µαθήµατα.
8.2.5. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες
φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);
Από την Κοσµητεία διατίθεται ετήσιο ποσό επιβράβευσης:
Στον πρωτεύσαντα φοιτητή κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Στον επιτυχόντα φοιτητή µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, ο οποίος αποφοίτησε από
Λύκειο ενός από τους τρεις Νοµούς της Θράκης.
Από το Σύλλογο Κυπρίων Ν. Ξάνθης:
Στον επιτυχόντα Κύπριο φοιτητή µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία.
Από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας:
Στους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
Από την Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών:
Στη γυναίκα µε την καλύτερη επίδοση από το ∆ΠΘ.
8.2.6. Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των
νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι;
∆εν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των
νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών. Μόνο µια τελετή, εκ µέρους της
Κοσµητείας, για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής.
8.2.7. Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος
γενικότερα;
Έχει δηµιουργηθεί ενιαίος φοιτητικός σύλλογος της Πολυτεχνικής Σχολής,
λειτουργεί πολιτιστικός σύλλογος φοιτητών, η «Γέφυρα», µε πολλαπλές
δραστηριότητες και έκδοση φοιτητικού περιοδικού. Οι φοιτητές συµµετέχουν στη
ΓΣ του Τµήµατος, όταν υπάρχουν φοιτητικά θέµατα στην ηµερήσια διάταξη. Οι
εκπρόσωποί τους απουσιάζουν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τοµέων παρά
την πρόσκληση που τους αποστέλλεται. Απουσιάζουν από τις ενηµερωτικές
επιστηµονικές διαλέξεις ή τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Τµήµατος, σε συντριπτικό
ποσοστό.
8.2.8. Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται προς
το Τµήµα;
Υποστηρίζονται ως προς τη διαµονή και τη σίτισή τους.
8.3. Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα
8.3.1. Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης
Υπάρχει επάρκεια και πληρότητα. Βεβαίως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης,
όπως νέα ενηµέρωση, περισσότερα ηλεκτρονικά περιοδικά, ψηφιοποίηση των
υπαρχόντων βιβλίων κ.ά.
Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης στις απογευµατινές και
βραδινές ώρες θα ήταν κάτι ιδεώδες.
8.3.2. Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού;
Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισµός είναι ανεπαρκής και χαµηλής ποιότητας.
Χρειάζονται σύγχρονα επιδιασκόπια και λοιπά εποπτικά µέσα, οθόνες,
µικροφωνικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Στον εξοπλισµό του υπολογιστικού κέντρου
παρουσιάζονται σοβαρά ελλείµµατα. Υπάρχει έλλειψη εκτυπωτικών και
φωτοτυπικών µηχανηµάτων.
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8.3.3. Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων
Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν σοβαρές ελλείψεις. Υπάρχουν λιγότερα θρανία και
καρέκλες από αυτά που απαιτούνται και πολλά από τα υπάρχοντα χρειάζονται
αντικατάσταση λόγω φθοράς και έλλειψης ευστάθειας. Οι χώροι δεν είναι καθόλου
ελκυστικοί. Έχουν κακή ηχητική, φωτισµό ή σκίαση, κακό αερισµό, χαλασµένα
κουφώµατα και στορ παραθύρων, ανεπαρκή θέρµανση ή ψύξη, βρώµικους
τοίχους, µε αποτέλεσµα όλων αυτών, η παραµονή στις αίθουσες να είναι διόλου
ευχάριστη. Οι χώροι υγιεινής έχουν ελλιπή καθαριότητα. Γενικά, το κτίριο των
αιθουσών διδασκαλίας χρειάζεται συντήρηση και φύλαξη.
8.3.4. Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων
Από µέτρια έως καλή. Τα γραφεία στο campus δεν επαρκούν. Πολλά γραφεία
βρίσκονται εκτός των κεντρικών κτιρίων και δεν εξυπηρετούνται µε κλητήρες, µε
αποτέλεσµα προβληµατική και χρονοβόρα επικοινωνία µε τη διοίκηση, αλλά και µε
τους φοιτητές. Πολλά από τα γραφεία δεν έχουν επαρκή χώρο ούτε ικανοποιητική
ποιότητα.
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

CAMPUS

Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής &
∆οµικών Υλικών

ικανοποιητική

υψηλή

100% εκτός

Γεωτεχνικής Μηχανικής

µη
ικανοποιητική

µέτρια

ναι

∆οµικών Κατασκευών

µη
ικανοποιητική

καλή

ναι

Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού & Γενικών
Μαθηµάτων

µη
ικανοποιητική

µέτρια

Μηχανικής

ικανοποιητική

30% εκτός

υψηλή

ναι

Συγκοινωνιακών Έργων

ικανοποιητική

καλή

ναι

Υδραυλικών Έργων

ικανοποιητική

µέτρια

20% εκτός

8.3.5. Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Τµήµατος και Τοµέων
Γενικά, η επάρκεια του χώρου της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων
κρίνεται ικανοποιητική. Όµως, υπάρχουν Τοµείς, όπως ο Τοµέας Μαθηµατικών,
Προγραµµατισµού και Γενικών Μαθηµάτων, καθώς και Γεωτεχνικής Μηχανικής,
των οποίων οι Γραµµατείες δεν έχουν επάρκεια χώρου. Επίσης, η ποιότητα των
χώρων της Γραµµατείας αρκετών Τοµέων δεν κρίνεται ικανοποιητική (γραφεία
χωρίς φυσικό φωτισµό και αερισµό κ.λπ.).
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

CAMPUS

Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής &
∆οµικών Υλικών

ικανοποιητική

υψηλή

εκτός

Γεωτεχνικής Μηχανικής

µη
ικανοποιητική

µέτρια

ναι

∆οµικών Κατασκευών

ικανοποιητική

καλή

ναι

µη

κακή

ναι

Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού & Γενικών
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Μαθηµάτων
Μηχανικής

ικανοποιητική
ικανοποιητική

καλή

ναι

Συγκοινωνιακών Έργων

ικανοποιητική

κακή

ναι

Υδραυλικών Έργων

ικανοποιητική

µέτρια

ναι

Σηµείωση: ∆εν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τη στέγαση των Γραµµατειών των
Τοµέων, αλλά εξυπηρετούνται από τις Γραµµατείες των Εργαστηρίων.
8.3.6. Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων
Μέτρια έως καλή. Αναλυτικότερα:
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής & ∆οµικών
Υλικών

ικανοποιητική

υψηλή

Γεωτεχνικής Μηχανικής

ικανοποιητική

καλή

∆οµικών Κατασκευών

∆εν υπάρχει ειδικός χώρος,
εξυπηρετείται σε αίθουσα
διδασκαλίας

Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού & Γενικών Μαθηµάτων

µη ικανοποιητική

µέτρια

Μηχανικής

ικανοποιητική

Συγκοινωνιακών Έργων

µη ικανοποιητική

µέτρια

Υδραυλικών Έργων

ικανοποιητική

µέτρια

καλή

8.3.7. Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά σχολεία,
µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ.)
Παντελής έλλειψη.
8.3.8. Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ
Ικανοποιητική.
8.3.9. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε
υποδοµές και εξοπλισµό του Ιδρύµατος;
Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, στο υπολογιστικό κέντρο και στους εργαστηριακούς
χώρους των Τοµέων είναι ελεύθερη κατά το ωράριο λειτουργίας τους.

8.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου)
8.4.1. Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;
Η λειτουργία της Γραµµατείας του Τµήµατος είναι πλήρως µηχανογραφηµένη. Η
πρόσβαση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών επιτυγχάνεται µέσω
διαδικτύου.
Συγκεκριµένα, καλύπτεται πλήρως κάθε λειτουργία των Γραµµατειών των
Τµηµάτων του Ιδρύµατος. Ως λειτουργία αναφέρεται η διαχείριση δεδοµένων
προπτυχιακών φοιτητών, η καταγραφή των µεταβολών της σπουδαστικής
κατάστασης, το πρόγραµµα σπουδών, στοιχεία µαθηµάτων, διπλωµατικές
εργασίες, πρακτικές ασκήσεις, δηλώσεις και εισαγωγή βαθµολογίας, έκδοση
πιστοποιητικών, ανακήρυξη διπλωµατούχων, διανοµή συγγραµµάτων.
64

Προβλέπεται, εκτός της βασικής λειτουργίας µέσω του τοπικού δικτύου του
Πανεπιστηµίου, και η αποµακρυσµένη λειτουργία µέσω του Internet. Επίσης είναι
δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω ασύρµατου δικτύου.
Ενσωµατώνονται διάφορες τεχνικές ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα
στοιχεία µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή ρόλους. ∆εν επιτρέπεται η
τροποποίηση σε κρίσιµα δεδοµένα, όπως τα στοιχεία βαθµολογίας, στοιχεία
διπλωµατούχων, προσωπικά στοιχεία των φοιτητών κ.λπ., τα οποία
προηγουµένως έχουν οριστικοποιηθεί.
Επιτρέπεται η δηµιουργία από το χρήστη απλών και σύνθετων ερωτηµάτων που
περιέχουν όλα τα καταχωρηµένα στοιχεία, µε σκοπό την αναζήτηση πληροφοριών
και σύνταξη ειδικών αναφορών.
Η τηλεφωνική επικοινωνία µε άλλα Ιδρύµατα γίνεται µέσω του ενοποιηµένου
δικτύου οπτικών ινών του ∆ΠΘ, µε αποτέλεσµα τη µείωση της τηλεπικοινωνιακής
δαπάνης του Τµήµατος. Υπάρχουν αίθουσες τηλεδιάσκεψης, για την άµεση
επικοινωνία µελών ∆ΕΠ µε άλλα Τµήµατα ή Ιδρύµατα του εσωτερικού και του
εξωτερικού.
8.4.2. Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες,
τους φοιτητές και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος;
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιµες και χρησιµοποιούνται από το
σύνολο του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και από τις διοικητικές
υπηρεσίες.
8.4.3. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;
Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος έχουν διαθέσιµο προσωπικό χώρο για τη
δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, την οποία έχουν αξιοποιήσει σε
διαφορετικό βαθµό.
8.4.4. Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο;
Όταν υπάρχει ανάγκη µεταβολής του περιεχοµένου του, π.χ. προσθήκη µιας
ανακοίνωσης.
8.5. ∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού
8.5.1. Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του Τµήµατος; Πώς
διασφαλίζεται;
Μάλλον ναι. Με ελέγχους στον υπάρχοντα εξοπλισµό εκ µέρους της ∆ιοίκησης,
ανώτατο πλαφόν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες κ.ά.
8.5.2. Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς
διασφαλίζεται;
Όχι. Οι ελλείψεις στον κοινόχρηστο εξοπλισµό αναγκάζουν πολλά µέλη ∆ΕΠ να
αγοράζουν δικό τους εξοπλισµό µε αποτέλεσµα την αύξηση των συνολικών
δαπανών για εξοπλισµό.

8.6. ∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων
8.6.1. Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του
Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται;
Ναι, στα πλαίσια του 4ετους προγραµµατισµού. ∆εν έχει ακόµη εφαρµοστεί.
8.6.2. Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά
εφαρµόζεται;
Κατά περίπτωση. Οι κατανοµές γίνονται στη ΓΣ του Τµήµατος και συνήθως είναι
αναλογικές ανά µέλος ∆ΕΠ.
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8.6.3. Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται;
Όχι.
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9. Συµπεράσµατα
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;
Τα κυριότερα θετικά σηµεία του Τµήµατος συνοψίζονται ως εξής:
- Τα παρεχόµενα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, από την
άποψη της θεωρητικής κατάρτισης των φοιτητών, δεν υστερούν ως προς τα
αντίστοιχα προγράµµατα κεντρικών ελληνικών πανεπιστηµίων, αλλά και γνωστών
ξένων πανεπιστηµίων. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι τα προγράµµατα σπουδών δεν
χρήζουν εκσυγχρονισµού.
- Το επίπεδο των µελών ∆ΕΠ, από διδακτικής και ερευνητικής άποψης, είναι κατά
µέσο όρο υψηλό. Η συντριπτική πλειοψηφία των µελών ∆ΕΠ είναι αφοσιωµένη στα
διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα.
- Η συντριπτική πλειοψηφία των µελών ∆ΕΠ είναι µονίµως εγκατεστηµένη,
οικογενειακώς, στην πόλη της Ξάνθης.
- Τα διδακτικά συγγράµµατα παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές, πράγµα που ισχύει
βέβαια για όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια.
- Η σίτιση των φοιτητών είναι δωρεάν στη φοιτητική λέσχη. Το ίδιο ισχύει και για τη
µεταφορά των φοιτητών από το κέντρο της πόλης προς τη φοιτητική λέσχη και τις
φοιτητικές εστίες στα Κιµµέρια, και αντιθέτως.
- Η διαµονή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες των Κιµµερίων είναι σχεδόν δωρεάν
(µικρή οικονοµική επιβάρυνση).
Τα κυριότερα αρνητικά σηµεία του Τµήµατος συνοψίζονται ως εξής:
- Υπάρχει έλλειψη µελών ∆ΕΠ σε σχέση προς τον αριθµό των διδασκοµένων
φοιτητών.
- Υπάρχει έλλειψη µελών ΕΤΕΠ τόσο για την επάνδρωση των εργαστηρίων, όσο και
για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Τοµέων.
- Υπάρχει έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισµού, πράγµα που δεν επιτρέπει τη
διεξαγωγή σύγχρονης εργαστηριακής έρευνας.
- Οι αίθουσες διδασκαλίας και εν γένει οι κτιριακές υποδοµές χρήζουν
εκσυγχρονισµού και συχνής συντήρησης.
9.2. ∆ιακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους
κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία;
Η αξιοποίηση των θετικών σηµείων έγκειται στην προσέλκυση τόσο νέων ικανών µελών
∆ΕΠ, όσο και νέων ταλαντούχων φοιτητών, µη επηρεαζοµένων από τη γεωγραφική
θέση του Πανεπιστηµίου.
Η έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισµού και εν γένει κτιριακών υποδοµών θα αποτρέπει
ικανούς νέους επιστήµονες, αλλά και υποψήφιους φοιτητές να επιλέξουν το ακριτικό
∆ΠΘ προς ακαδηµαϊκή ανέλιξη και φοίτηση, αντίστοιχα.
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10. Σχέδια βελτίωσης
10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων
1) Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Τµήµατος έχει ξεπερασθεί εν πολλοίς από τα
πράγµατα. Το Τµήµα πρέπει να επιδιώξει τη µεγαλύτερη αυτονόµησή του και να διεκδικήσει
µεγαλύτερα περιθώρια δράσης ως προς το εσωτερικό του περιβάλλον. Μια λύση θα ήταν η
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων σε επιµέρους αυτοτελείς και οµοιογενείς ενότητες. Στα πλαίσια
της πανεπιστηµιακής αυτοτέλειας, θα πρέπει το Τµήµα να επιδιώξει να έχει αυτοτελές
διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα οργανωθεί σε 4 Ενότητες- ∆ιευθύνσεις.
• Ενότητα ζητηµάτων προσωπικού: Παρακολουθεί όλα τα θέµατα προσωπικού. Έχει
προϊστάµενο απόφοιτο οικονοµικής ή νοµικής σχολής. Επιµελείται επίσης την
κατανοµή διοικητικού προσωπικού για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων.
• Ενότητα οικονοµικών ζητηµάτων: Παρακολουθεί δαπάνες – έσοδα. Έχει
προϊστάµενο απόφοιτο οικονοµικής σχολής.
• Ενότητα νοµικών ζητηµάτων: Παρέχει νοµική υποστήριξη για κάθε αναφυόµενο
ζήτηµα. Έχει προϊστάµενο απόφοιτο νοµικής σχολής, µε δικηγορική εµπειρία.
• Ενότητα φοιτητικών ζητηµάτων: Παρακολουθεί όλα τα ζητήµατα που αφορούν τους
φοιτητές: εγγραφές, πιστοποιητικά, βαθµολογίες, εστίες, σίτιση.
2) Είναι σκόπιµο να εισαχθεί σύστηµα παρακολούθησης – συµβούλων για τους φοιτητές.
Κάθε νεοεισερχόµενος φοιτητής να έχει ως σύµβουλο ένα µέλος ∆ΕΠ (συνολικά 3 - 4 νέοι
φοιτητές / µέλος ∆ΕΠ). Η όλη διαδικασία να γίνεται µε κλήρωση δηµοσίως. Η εισαγωγή του
θεσµού του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου θα επιτρέψει το ΤΠΜ να αφουγκρασθεί και να
ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των φοιτητών.
3) Από τη σύγκριση του Προγράµµατος Σπουδών και του καταµερισµού διδασκόντων του
Τµήµατος, προκύπτει ότι το ΤΠΜ έµεινε σε µεγάλο βαθµό προσκολληµένο στο κλασικό
αντικείµενο και στις κατευθύνσεις του Πολιτικού Μηχανικού της δεκαετίας του 1980. Έτσι, το
Τµήµα εµφανίζει προφανή υστέρηση (λίγα ή καθόλου µαθήµατα, µικρός αριθµός
διδασκόντων) στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:
• ∆ιαχείριση και οργάνωση τεχνικών έργων (και ειδικότερα για κάθε κατεύθυνση)
• Συστήµατα και εξειδικευµένες εφαρµογές της Πληροφορικής
• Περιβαλλοντική τεχνολογία και µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας
4) Ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων και µαθηµάτων ιδίως στις περιοχές της διοίκησης
(management), των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της περιβαλλοντικής τεχνικής και της
αειφορίας, της συντήρησης και ανάπλασης κτηρίων.
5) Ενθάρρυνση της αριστείας τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων. Οι
αριστεύσαντες φοιτητές να επιβραβεύονται ηθικά και υλικά, ενώ οι καθηγητές να
αξιοποιούνται σε καίριες θέσεις στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
10.2. Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων
Το ΤΠΜ χρειάζεται να αναπτύξει τη βούληση να προσαρµοσθεί στις νέες απαιτήσεις της
παραγωγής, της οικονοµίας και της κοινωνίας και να θέσει ως βασικούς άξονες ανάπτυξης
τα εξής:
1) Αναβάθµιση των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών σύµφωνα µε τα διεθνώς
κρατούντα, υιοθετώντας πρακτικές των πιο καταξιωµένων διεθνώς πανεπιστηµίων.
2) Καλύτερη οργάνωση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων.
3) Εισαγωγή νέων µαθηµάτων, πέρα από το κλασικό (και πεπαλαιωµένο) αντικείµενο
του Πολιτικού Μηχανικού.
4) Περαιτέρω σύνδεση µε την αγορά εργασίας, για την ευκολότερη απορρόφηση των
αποφοίτων µας.
5) Περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, τόσο της εφαρµοσµένης όσο και της
πρωτότυπης.
6) Μεγαλύτερη επαφή µε την κοινωνία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
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7) Ανετότερη διαβίωση των φοιτητών µας (το σύνολο σχεδόν των οποίων προέρχεται
από περιοχές εκτός Ξάνθης).
8) Εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης, ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση στη νέα γνώση.
9) Εξοπλισµός µε Η/Υ και σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας.
10.3. ∆ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος
1) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την πλήρη εναρµόνιση στις απαιτήσεις της εποχής της
κοινωνίας της πληροφορίας.
2) Αναβάθµιση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναµικού.
3) Πρόσληψη νέου προσωπικού σε τεχνολογικές και επιστηµονικές περιοχές αιχµής.
4) Οργάνωση και συστηµατοποίηση της εκπονούµενης έρευνας.
5) Ενθάρρυνση και υποστήριξη της δηµιουργίας ανοιχτών διαύλων συνεργασίας µε τις
τοπικές κοινωνίες (δήµους, νοµαρχίες, επιµελητήρια, πολιτικούς φορείς, Περιφέρεια,
λαογραφικούς φορείς), µε εθνικούς φορείς (Υπουργεία, ∆ηµόσιους Οργανισµούς), µε
διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ιεθνείς Οργανισµούς κ.λπ.).

10.4. ∆ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία
1) Βελτίωση της υλικο-τεχνικής υποδοµής και των βιβλιοθηκών.
2) Νέες εγκαταστάσεις (αίθουσες – εργαστήρια), καθόσον οι υπάρχουσες είναι και
ανεπαρκείς και πεπαλαιωµένες. Είναι αδύνατη η ποιοτική αναβάθµιση του Τµήµατος
χωρίς ταχεία ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων του Τµήµατος στην
Πανεπιστηµιούπολη Κιµµερίων.
3) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών. Εκτιµάται ότι, για να µην
επιβαρύνεται δυσανάλογα η µέση ελληνική οικογένεια, θα πρέπει στο τέλος του
τετραετούς προγραµµατισµού να εξασφαλίζονται για κάθε 100 εισαγόµενους
φοιτητές τουλάχιστον 50 κρεβάτια στις φοιτητικές εστίες.
4) Αύξηση άµεσα και κατακόρυφα του αριθµού των µελών ∆ΕΠ. ∆εν µπορεί η πολιτεία
να ζητά από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ να εκπαιδεύει περίπου ίδιο
αριθµό φοιτητών µε το ΑΠΘ και το ΕΜΠ, παρέχοντας στο Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών ∆ΠΘ το 1/2 των διδασκόντων και το 1/3 του κτιριακού και λοιπού
εξοπλισµού ως προς το ΑΠΘ και το ΕΜΠ.

11. Πίνακες
Οι πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται στο κυρίως κείµενο της ΕΕΑ και παρατίθενται σε
οριζόντια διάταξη σελίδας.
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Πίνακας 11.1 Υποδοµή Εργαστηρίων
ΤΟΜΕΑΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Αριθµός και
χωρητικότητα

To Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων ανήκει στον Τοµέα Υδραυλικών Έργων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆.Π.Θ. Το Εργαστήριο διαθέτει δύο χώρους:
1) Χώρο 700 m2 περίπου στο συγκρότηµα των ΠΡΟΚΑΤ όπου συστεγάζεται µε το Εργαστήριο Α’ Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων και το Εργαστήριο των Λιµενικών Έργων.
2) Χώρο 800 m2 περίπου στην Πανεπιστηµιούπολη των Κιµµερίων όπου συστεγάζεται µε το Εργαστήριο Α’ Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων, το οποίο προέκυψε από
αξιοποίηση παλαιοτέρων κτισµάτων.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

Όσον αφορά στην επάρκεια των χώρων, ιδιαίτερα στον πρώτο, δεν είναι ικανοποιητική λόγω συστέγασης τριών Εργαστηρίων. Στο δεύτερο χώρο δεν υπάρχουν πολλές
δυνατότητες χρήσης, διότι είναι χώρος χωρίς κεντρική θέρµανση, χωρίς τεχνικό εξοπλισµό και χρησιµοποιείται κυρίως για την κατασκευή φυσικών οµοιωµάτων.

Βαθµός χρήσης

Η χρήση του πρώτου χώρου είναι συνεχής, διεξάγονται πειράµατα από τους φοιτητές στα πλαίσια του µαθήµατος της Πειραµατικής Υδραυλικής, εκπονούνται ∆ιπλωµατικές
Εργασίες, Μεταπτυχιακές ∆ιατριβές και ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές.Η χρήση του χώρου των Κιµµερίων γίνεται κατά περιόδους, όταν προκύπτει η ανάγκη κατασκευής φυσικών
οµοιωµάτων.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού

Ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι σχετικά επαρκής όσον αφορά υδραυλικές εγκαταστάσεις (υδραυλικά κανάλια, αντλιοστάσια). Υπάρχει έλλειψη εξειδικευµένων ηλεκτρονικών
οργάνων, όπως οργάνων µέτρησης ταχυτήτων, παροχών κ.τ.λ.

Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

Στον πρώτο χώρο υπάρχει έλλειψη αποθηκών εργαστηριακού εξοπλισµού λόγω της συστέγασης τριών εργαστηρίων σε ένα χώρο.

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

Στο Εργαστήριο αναλογεί ένα τεχνίτης και ένα µέλος ΕΤΕΠ για διοικητική υποστήριξη.

Επάρκεια
ειδικοτήτων

Για την εκπλήρωση των αναγκών του εργαστηρίου χρειάζεται ακόµη ένας τεχνίτης µε κατάρτιση στα ηλεκτρονικά όργανα. Ο υπάρχων τεχνίτης είναι έµπειρος, αλλά είναι χαµηλής
σχετικά τεχνικής εκπαίδευσης ως τελειόφοιτος µέσης τεχνικής σχολής.
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ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
2

Αριθµός και
χωρητικότητα

1. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών: 500 m ή χωρητικότητα 20 περίπου ατόµων

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

1. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών: Το εργαστήριο φιλοξενείται (προσωρινά) στο Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Ο χώρος δεν είναι επαρκής, υπάρχουν όργανα που είναι
αποθηκευµένα σε αποθήκη και συνεπώς ανεκµετάλλευτα. Η ποιότητα του χώρου πάρα πολύ καλή. Η καταλληλότητα µέτρια, αφού δεν υπάρχει θέρµανση/ψύξη στα
παρασκευαστήρια σκυροδέµατος. Συνεπώς είναι δύσκολο να παρασκευαστεί σκυρόδεµα σε περίπου πρότυπες συνθήκες (12-32ο C).

2. Εργαστήριο Οικοδοµικής: 4-12 άτοµα

2. Εργαστήριο Οικοδοµικής: Προς το παρόν υπάρχει ακόµα σχετικό έλλειµµα τόσο στην επάρκεια όσο και στην ποιότητα των διαθέσιµων αυτών χώρων. Η υφιστάµενη όµως αυτή
κατάσταση σταδιακά βελτιώνεται από την υλοποίηση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος «Βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα µαθήµατα
ευθύνης του Εργαστηρίου Οικοδοµικής» που βρίσκεται σε εξέλιξη από 1-3-2008 µε χρηµατοδότη το ΤΣΜΕ∆Ε/Επιτροπή Ερευνών – Ειδικό Λογαριασµό ∆ΠΘ.
Βαθµός χρήσης

100%

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού

1. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών: ο εργαστηριακός εξοπλισµός κρίνεται σχετικά επαρκής, αλλά πολλά από τα βασικά όργανα είναι αρκετά παλιά και χρήζουν αντικατάστασης, µιας
και η συντήρηση είναι δύσκολη (έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, αποστάσεις από τα µεγάλα αστικά κέντρα, έλλειψη ανταλλακτικών), ενώ άλλα πνέουν τα λοίσθια.

Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

2. Εργαστήριο Οικοδοµικής: Ο εργαστηριακός εξοπλισµός, επειδή µέχρι πρότινος δεν ανανεωνόταν επαρκώς και εγκαίρως, δεν διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια, λειτουργική
κατάσταση, αλλά και ποιότητα που θέτουν οι σύγχρονες ανάγκες. Γεγονός που επιβάλλει την άµεση ανανέωση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό του.
1. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών: Μικρή επάρκεια.
2. Εργαστήριο Οικοδοµικής: Ικανοποιητική επάρκεια.

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

1. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών: 2 ΕΤΕΠ (1 Τεχνίτης και 1 Γραµµατέας), 1 διοικητική υπάλληλος (χηµικός ΤΕΙ), 2 µέλη ∆ΕΠ.
2. Εργαστήριο Οικοδοµικής: 1 Επιστηµονικός Συνεργάτης, 1 ΕΤΕΠ και 1 µέλος ∆ΕΠ.

Επάρκεια
ειδικοτήτων

1. Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών: Ανυπαρξία επάρκειας σε τεχνικό προσωπικό. Το 1 ΕΤΕΠ είναι σοβαρά άρρωστο και έτσι και αλλιώς συνταξιοδοτείται σε 2 µήνες. Απαιτούνται
οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 ΕΤΕΠ (τεχνίτες) και 1 βοηθητικό ερευνητικό µέλος (ΕΙ∆ΙΠ).
2. Εργαστήριο Οικοδοµικής: Ανεπάρκεια. Απαιτείται άλλο ένα τουλάχιστον µέλος ΕΤΕΠ.
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ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Αριθµός και
χωρητικότητα

2 Εργαστήρια (Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων – Τεχνικής Γεωλογίας). Προσωρινή εγκατάσταση εκτός campus. Χωρητικότητα περίπου 120 και 150 m2 αντίστοιχα.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

Ανεπαρκείς και ακατάλληλοι οι χώροι και των δύο εργαστηρίων. Το πρώτο βρίσκεται στον 4ο όροφο κτιρίου γραφείων και το δεύτερο στο ισόγειο τριώροφης οικοδοµής.

Βαθµός χρήσης

Εντατική και συνεχής αφού χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Λόγω της ανεπάρκειας του χώρου και της έλλειψης κατάλληλου προσωπικού δεν
καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού

1. Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων: Επαρκής, µερικώς και κατάλληλος για βασικές δοκιµές. Απαιτούνται σύγχρονα συστήµατα εξειδικευµένων δοκιµών και
συµπλήρωση του βασικού εξοπλισµού µε αριθµό συσκευών.

Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

2. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας: Ανεπαρκής σε χρήση εξοπλισµός, επειδή ένα σηµαντικό µέρος είναι αποθηκευµένο σε αποθηκευτικούς χώρους, λόγω προσωρινότητας του
σηµερινού εργαστηριακού χώρου. Ποιοτικά, όταν χρησιµοποιηθεί όλος ο εξοπλισµός, είναι αρκετά καλός, µε µικρές συµπληρώσεις θα µπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του εργαστηρίου.
Η επάρκεια αποθηκευτικών χώρων σήµερα είναι µηδαµινή.

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

∆ύο µέλη ΕΤΕΠ για κάθε εργαστήριο, ένα µέλος της Εδαφοµηχανικής εκτελεί χρέη γραµµατείας του Τοµέα χωρίς ειδικότητα, δύο µέλη (ένα σε κάθε εργαστήριο) ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης (γενικά τεχνίτες) και ένα µέλος (Τεχνικής Γεωλογίας) τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Επάρκεια
ειδικοτήτων

Ανεπάρκεια, απαιτούνται άτοµα τεχνολογικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων του Τοµέα.
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ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Αριθµός και
χωρητικότητα

1 Εργαστήριo εντός campus συστεγαζόµενο µε το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών και Στατικής. Συνολική χωρητικότητα περίπου 200 m2.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

Μερικώς επαρκής

Βαθµός χρήσης

Συνεχής

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού

Μερικώς επαρκής, κατάλληλος για τελείως βασικές δοκιµές. Απαιτείται συντήρηση, συµπλήρωση αλλά κυρίως εκσυγχρονισµός του βασικού εξοπλισµού.

Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

Ικανοποιητική

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

∆ύο µέλη ΕΤΕΠ (τεχνολογικής εκπαίδευσης) εκτελούν χρέη τεχνιτών, ένα µέλος ΕΤΕΠ (χωρίς ειδικότητα) εκτελεί χρέη γραµµατέως του Τοµέα.

Επάρκεια
ειδικοτήτων

Ανεπάρκεια. Για την κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τοµέα απαιτούνται άτοµα τεχνολογικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε γνώσεις
χειρισµού ηλεκτρονικών και µηχανολογικών οργάνων.
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ΤΟΜΕΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Αριθµός και
χωρητικότητα

Από Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού: επαρκές για 30 άτοµα

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

Από Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού: Ναι, σε αποδεκτό επίπεδο, δεδοµένου του προσωπικού. Χρειαζόµαστε 2 άτοµα ακόµα ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν
επαρκώς οι φοιτητές.

Βαθµός χρήσης

Από Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού: 70%

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού
Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

Από Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού: ΟΚ

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

Από Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού: ένα άτοµο, µέσης τεχνικής σχολής

Επάρκεια
ειδικοτήτων

Από Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού: εντελώς ανεπαρκής η στελέχωση
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ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Αριθµός και
χωρητικότητα

3 εργαστήρια (Α’ Συγκοινωνιακής Ττεχνικής, Β’ Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Γεωδαισίας) µε επιφάνεια 120 m2, 16 m2 και 85 m2 αντίστοιχα. Οι επιφάνειες των 120 m2 και 85 m2 είναι
εκτός πανεπιστηµιακού χώρου.
1 σπουδαστήριο (Πολεοδοµίας)

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

Χώροι ακατάλληλοι (υγροί και κρύοι) και περιορισµένοι. Κοινή θέα από διερχόµενους διαβάτες. Έλλειψη χώρων για διαλέξεις.

Βαθµός χρήσης

Καθηµερινή από οµάδες φοιτητών.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού

Επαρκής για εκπαίδευση, ανεπαρκής για έρευνα (Α’ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής).

Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

Ανεπαρκείς χώροι έως ανύπαρκτοι.

Επαρκής για έρευνα (Β’ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής).
Ανεπαρκής µε ελλείψεις γεωδαιτικών σταθµών και δεκτών GPS. Ικανοποιητική καταλληλότητα και ποιότητα (Εργαστήριο Γεωδαισίας).

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

1 µέλος ΕΤΕΠ τεχνικής υποστήριξης που παράλληλα ασκεί και διοικητικά καθήκοντα (Α’ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής).
2 µέλη ΕΤΕΠ τεχνικής υποστήριξης που παράλληλα ασκούν και διοικητικά καθήκοντα (Β’ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής).
2 µέλη ΕΤΕΠ τεχνικής υποστήριξης, 1 µέλος ΕΤΕΠ που ασκεί διοικητικά καθήκοντα (Εργαστήριο Γεωδαισίας).

Επάρκεια
ειδικοτήτων

Πλήρης ανεπάρκεια.
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ΤΟΜΕΑΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Αριθµός και
χωρητικότητα

∆ύο εργαστήρια: Το πρώτο συστεγάζει τα Εργαστήρια Μεταλλικών Κατασκευών, Εφηρµοσµένης Στατικής (2 Εργαστήρια του Τοµέα ∆οµικών Κατασκευών) καθώς και το
Εργαστήριο Μηχανικής µε συνολική χωρητικότητα περίπου 200 m2. Το δεύτερο συστεγάζει το Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (το 3ο Εργαστήριο του Τοµέα ∆οµικών
Κατασκευών) καθώς και το Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών µε συνολική χωρητικότητα περίπου 1000 m2.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα των χώρων

Μερική επάρκεια χώρων. Οι χώροι χαρακτηρίζονται εν γένει ως κατάλληλοι και η ποιότητά τους είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Βαθµός χρήσης

Ιδιαίτερα υψηλός βαθµός χρήσης µέσω εργαστηριακών µαθηµάτων, εκπόνησης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών πειραµατικών εργασιών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

Επάρκεια,
καταλληλότητα και
ποιότητα του
εργαστηριακού
εξοπλισµού

Μερική επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα εργαστηριακού εξοπλισµού. Απαιτούνται συνεχείς και σχετικά συχνές αναβαθµίσεις των υφιστάµενων οργάνων και µηχανών του
εργαστηριακού εξοπλισµού.

Επάρκεια αποθηκών
(εργαστηριακού
εξοπλισµού,
αντιδραστηρίων
κ.λπ.)

Επάρκεια σε ικανοποιητικό βαθµό.

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Αριθµός και
ειδικότητες

Μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ: 10

Επάρκεια
ειδικοτήτων

Μερική επάρκεια. ∆εδοµένου του ιδιαίτερα υψηλού φόρτου σε µαθήµατα και σε πειραµατικές δοκιµές στα πλαίσια προπτυχιακών και µεταπτυχιακών πειραµατικών εργασιών καθώς
και διδακτορικών διατριβών, οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. Συνεπώς η πλαισίωση µε περαιτέρω µέλη ΕΤΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ είναι επιβεβληµένη.
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Πίνακας 11.2 Μαθήµατα Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ

Ιστότοπος

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *

Αγκυρώσεις – Αντιστηρίξεις

www.civil.duth.gr
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Ακτοµηχανική

www.civil.duth.gr

99

www.civil.duth.gr

100

www.civil.duth.gr

∆ιδάσκοντες
(Συνεργάτες)
407 (Θ. Λαζαρίδης)
Π. Φ. Ματσούκης
(Ε. Κατωπόδη)
(Ν. Κίτου)
∆εν διδάχθηκε το 08-09

Υποχρεωτικό (Υ)
/ Υποχρεωτικό
κατεύθυνσης
(ΥΚ)/
Κατ' επιλογήν (Ε)
ΥΚ + Ε

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι) **
Όχι

Ε

Όχι

Ν. Κλήµης

YK

Όχι

55

Γ. Παπακαλιατάκης

Υ

Όχι

www.civil.duth.gr

67

Μ. Παπαδόπουλος

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

-

ΥΚ

Όχι

www.civil.duth.gr

76

Α. Παντοκράτορας
Α. Λιώλιος
Α. Ελένας

YK

Όχι

www.civil.duth.gr

74

Π∆ 407

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

56

Β. Μπαλόπουλος

Υ

Όχι

www.civil.duth.gr

66

Μ. Παπαδόπουλος

ΥΚ

Όχι

www.civil.duth.gr

76

Μ. Παπαδόπουλος

YK

Όχι

www.civil.duth.gr
www.civil.duth.gr

61
-

Υ
E+YK

Όχι
Όχι

Βασικές Αρχές Τεχνικής Γεωλογίας

www.civil.duth.gr

56

Υ

Όχι

Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών

www.civil.duth.gr

-

E

Όχι

Γέφυρες Οπλισµένου &
Προεντεταµένου Σκυροδέµατος

www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB118/

91

Α. Παντοκράτορας
Ν. Κλήµης
Ι. ∆ιαµαντής
Σ. Σκιάς
Ι. Μάρκου
Α. Καραµπίνης
Β. Πανοσκάλτσης
Θ. Ρουσάκης

YK +E

Όχι

www.civil.duth.gr

93

Ι. Ρουκούνης

YK+E

Όχι

www.civil.duth.gr

50

Α. Γούναρης

Υ

Όχι

Αλληλεπίδραση Εδάφους –
Κατασκευής
Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια
Αποκατάσταση και Συντήρηση
Κτηρίων – Μνηµείων
Αποχετεύσεις
Αριθµητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των
Κατασκευών
Αριθµητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής
Μηχανικής
Αριθµητική Ανάλυση
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Κτιριοδοµία Ι
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις –
Κτιριοδοµία ΙΙ
Αστική Υδραυλική
Βαθιές Θεµελιώσεις

Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών – GIS
Γεωδαισία Ι

∆ιαλέξεις***

77

Γεωδαισία ΙΙ

www.civil.duth.gr

53

Γεωλογία για Μηχανικούς

www.civil.duth.gr

53

Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική

www.civil.duth.gr

86

Γεωτεχνικές Έρευνες και ∆οκιµές
Πεδίου

www.civil.duth.gr

87

∆ιαφορικές Εξισώσεις

www.civil.duth.gr

54

∆ιαχείριση Υδατικών πόρων

www.civil.duth.gr

72

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος Ι

http://utopia.duth.gr/~dpanag

65

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ

www.civil.duth.gr

78

∆ιαχείριση Στερεών Απορριµµάτων

http://utopia.duth.gr/~dpanag

78

∆ιοίκηση Τεχνικών Επιχειρήσεων

http://utopia.duth.gr/~dpanag

58

∆οµικά Υλικά Ι

www.civil.duth.gr

49

∆οµικά Υλικά ΙΙ
∆οµικές Μηχανές & Οργάνωση
Εργοταξίων
∆υναµική των Κατασκευών

www.civil.duth.gr

51

eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB 148

58

www.civil.duth.gr

75

Εγγειοβελτιωτικά Έργα

www.civil.duth.gr

83

Εγκαταστάσεις Καθαρισµού
Λυµάτων Ι

eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB 149

83

eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB 150

83

www.civil.duth.gr

73

Εδαφοµηχανική και Εργαστήρια

www.civil.duth.gr

57

Ειδικά Θέµατα Εδαφοµηχανικής
Ειδικά Θέµατα Κτιριοδοµίας –
Προστασία Κτιρίων

www.civil.duth.gr

-

Α. Γούναρης
Ι. ∆ιαµαντής
Φ. Πλιάκας
Π. ∆εληµάνη
Φ. Πλιάκας
Σ. Σκιάς
Π. ∆εληµάνη
Ι. Μάρκου
Σ. Σκιάς
Π. Λαµπρινός
Π. Βάρβογλης
∆εν διδάχθηκε 08-09
∆. Παναγιωτακόπουλος
Α. Πρωτοπαπάς
Α. Πρωτοπαπάς
∆. Παναγιωτακόπουλος
Ο. Μανωλιάδης
Β.Αϊβαλιώτης
∆. Παναγιωτακόπουλος
Ο. Μανωλιάδης
Β. Αϊβαλιώτης
Α. Σάββα
Κ. Σίδερης
Α. Σάββα
Ε. Γκράτζιου
Ο. Μανωλιάδης
Α. Λιώλιος
Κ. Μπέλλος
Ν. Κωτσοβίνος
Ν. Κωτσοβίνος
Ε. Γκράτζιου
(Γ. Τσαπατώλης)
Ν. Κωτσοβίνος
Ε. Γκράτζιου
Κ. Ιωσηφίδου
Ι. Μάρκου
Κ. Ιωσηφίδου
Ν. Κλήµης

www.civil.duth.gr

91

Μ. Παπαδόπουλος

Εγκαταστάσεις Καθαρισµού
Λυµάτων ΙΙ - Υγειονοµική Μηχανική
Εδαφοδυναµική

Υ

Όχι

Υ

Όχι

YK

Όχι

E

Όχι

Υ

Όχι

Ε

Όχι

Υ

Όχι

E

Όχι

E

Όχι

Υ

Όχι

Υ

Όχι

Υ

Όχι

Υ

Όχι

Y

Όχι

E

Όχι

YK

Όχι

E

Όχι

ΥΚ

Όχι

Υ

Όχι

YK

Όχι

YK

Όχι
78

Ειδικά Θέµατα Τεχνολογίας –
Ανθεκτικότητας Σκυροδέµατος
Ειδικά Θέµατα Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος
Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδοµίας
Ειδικά στοιχεία Μεταλλικών
Κατασκευών – Μεταλλικές Γέφυρες
Ειδικές Κατασκευές Οπλισµένου &
Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
Εισαγωγή στις Μεταλλικές
Κατασκευές
Έλεγχος και Επεµβάσεις στις
Κατασκευές
Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών
στο Περιβάλλον
Επιφανειακοί Φορείς
Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχώµατα και Χωµάτινα Φράγµατα
Εργαστηριακά Θέµατα Οδοποιίας –
Οδοστρωµάτων
Εργαστηριακά Θέµατα Οπλισµένου
Σκυροδέµατος
Εφαρµογές Λιµενικών Έργων
Εφαρµογές της Ασαφούς Λογικής σε
Θέµατα Πολιτικού Μηχανικού
Η Επιστήµη και το Επάγγελµα του
Πολ. Μηχανικού

www.civil.duth.gr

92

Κ. Σίδερης

E

Όχι

www.civil.duth.gr

67

Α. Σάββα

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

96

Μ. Γιαννοπούλου

E

Όχι

www.civil.duth.gr

90

∆. Τζουρµακλιώτου

YK

Όχι

www.civil.duth.gr

92

Α. Καραµπίνης

www.civil.duth.gr

65

www.civil.duth.gr

93

www.civil.duth.gr

81

www.civil.duth.gr
www.civil.duth.gr
www.civil.duth.gr

66
52
95

Ε. Γαλούσης
Χ. Κάλφας
Α. Καραµπίνης
Σ. Πανταζοπούλου
Α. Αθανασοπούλου
Γ. Κολλάρος
Α. Ελένας
Α. Πρωτοπαπάς
Ι. Μάρκου

www.civil.duth.gr

94

Α. Αθανασοπούλου

www.civil.duth.gr

77

www.civil.duth.gr
www.civil.duth.gr

-

www.civil.duth.gr

62

Θαλάσσια Υδραυλική

www.civil.duth.gr

83

Θεµελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών

https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB144/

60

Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας

www.civil.duth.gr

63

Θεωρία Ελαστικότητας

www.civil.duth.gr

52

Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας

www.civil.duth.gr

77

Κυκλοφοριακή Τεχνική

www.civil.duth.gr

60

Χ. Καραγιάννης
Κ. Χαλιορής
Π. Φ. Ματσούκης
(Ε. Κατωπόδη)
(Ν. Κίτου)
Β. Παπαδόπουλος
Από µέλη ∆ΕΠ των
Τοµέων
Π. Φ. Ματσούκης
(Ε. Κατωπόδη)
(Ν. Κίτου)
Ν. Κλήµης
Κ. Ιωσηφίδου
Ε. Γαλούσης
Χ. Κάλφας
∆. Ζαχαρόπουλος
Β. Πανοσκάλτσης
Κ. Χαλιορής
Β. Στεφανής

E

Όχι

Υ

Όχι

E

Όχι

Ε

Όχι

ΥΚ
Υ
YK + E

Όχι
Όχι
Όχι

YK + E

Όχι

E

Όχι

E

Όχι

Ε

Όχι

Προαιρετικό

Όχι

YK

Όχι

Υ

Όχι

Ε

Όχι

Υ

Όχι

E

Όχι

Υ

Όχι

Ναι

79

Λιµενικά Έργα

www.civil.duth.gr

65

Μαθηµατικά για Μηχανικούς Ι

www.civil.duth.gr

48

Μαθηµατικά για Μηχανικούς ΙΙ

www.civil.duth.gr

50

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις
Μελέτες ΄Εργων Οδοποιίας

www.civil.duth.gr
www.civil.duth.gr

64
81

Μεταλλικές Κατασκευές

www.civil.duth.gr

75

Μηχανική Θραύσης

www.civil.duth.gr

67

Μηχανική Στερεού Σώµατος Ι

www.civil.duth.gr

48

Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ

www.civil.duth.gr

50

www.civil.duth.gr

79

www.civil.duth.gr

49

www.civil.duth.gr

52

Νόµος Ενυδατώσεως των
Τσιµέντων – Εκτίµηση Αντοχής
Σκυροδέµατος στο Έργο
Ξένη Γλώσσα (επίπεδο αρχαρίων)

Π. Φ. Ματσούκης
(Ε. Κατωπόδη)
(Ν. Κίτου)
B. Παπαδόπουλος
Π. Λαµπρινός
Π. Βάρβογλης
Α. Γούναρης
Γ. Κολλάρος
Ε. Γαλούσης
Χ. Κάλφας
∆. Ζαχαρόπουλος
E. Γδούτος
M. Κώνστα
Γ. Παπακαλιατάκης
Ε. Γδούτος
Μ. Κώνστα
Κ. Σίδερης

Βουλγαρέλη

Υ

Όχι

Υ

Όχι

Υ

Όχι

Ε
Ε

Όχι
Όχι

YK

Όχι

Ε

Όχι

Υ

Όχι

Υ

Όχι

E

Όχι

Προαιρετικό

Όχι

Ναι

Προαιρετικό

Όχι

Ναι

Προαιρετικό

Όχι

Ναι

Υ

Όχι

Ξένη Γλώσσα ( µέσο επίπεδο)
Ξένη Γλώσσα (επίπεδο
προχωρηµένων)
Ξένη Τεχνική Ορολογία

www.civil.duth.gr

54

www.civil.duth.gr

56

Παπάνης

Ξύλινες Κατασκευές

www.civil.duth.gr

77

∆. Τζουρµακλιώτου

E

Όχι

Οδοποιία Ι

www.civil.duth.gr

58

Γ. Κολλάρος

Υ

Όχι

Οδοποιία ΙΙ

Diocles.civil.duth.gr/

69

Α. Κοκκάλης

ΥΚ

Όχι

Οδοστρώµατα Ι

Diocles.civil.duth.gr/

62

Α. Κοκκάλης

Υ

Όχι

Οδοστρώµατα ΙΙ

www.civil.duth.gr
http://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB101/

80

Α. Αθανασοπούλου

ΥΚ + Ε

Όχι

49

Τ. Γιαννακοπούλου

Υ

Όχι

Οικονοµία Μεταφορών

www.civil.duth.gr

63

Β. Προφυλλίδης
Ε. Βαραγγούλη
Μποτζώρης

Ε

Όχι

Οικονοµική Ανάλυση

eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB121/index.php
eclass.duth.gr

49

Ο. Μανωλιάδης

Υ

Όχι

65

Χ. Καραγιάννης
Β. Πανταζοπούλου

Υ

Όχι

Οικολογία για Μηχανικούς

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΑ

80

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΒ
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΓ

http://diocles.civil.duth.gr/links/
home/veltiomeno/nees/KOS1A/
www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB142/
www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB137/
eclass.duth.gr/eclass/
courses/TMB125/index.php
http://diocles.civil.duth.gr/links
/home/veltiomeno/nees/KosII/
www.civil.duth.gr

Κ. Χαλιορής
75
-

Α. Καραµπίνης
Θ. Ρουσάκης
Α. Καραµπίνης
Θ. Ρουσάκης

Y

Όχι

Y

Όχι

88

Σ. Πανταζοπούλου
Β. Πανοσκάλτσης

YK +E

Όχι

90

Χ. Καραγιάννης

Y

Όχι

www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB113/

67

∆. Ζαχαρόπουλος

Ε

Όχι

83

Π. Αγγελίδης

E

Όχι

www.civil.duth.gr

-

Β. Μπαλόπουλος

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

-

Κ. Λαντίτσου

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

51

Β. Παπαδόπουλος

Υ

Όχι

48

B. Μπαλόπουλος

Υ

Όχι

72

Τ. Γιαννακοπούλου

Ε

Όχι

Πολεοδοµία
Ποτάµια Υδραυλική και Τεχνικά
Έργα

www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/modules/
course_description/
www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB151

60

Μ. Γιαννοπούλου

Υ

Όχι

97

Β. Χρυσάνθου

YK +E

Όχι

Προεντεταµένο Σκυρόδεµα

utopia.duth.gr/~pantaz/

91

YK +E

Όχι

Ρευστοµηχανική

https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB111/

55

Υ

Όχι

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη
– Κατασκευή

www.civil.duth.gr

78

E + YK

Όχι

Σιδηροδροµική

www.civil.duth.gr

94

YK +E

Όχι

Στατική Ι

www.civil.duth.gr

57

Υ

Όχι

Στατική ΙΙ

eclass.duth.gr/eclass/courses/TMB130/
index.php

60

Υ

Όχι

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ
Πειραµατική Αντοχή Υλικών
Πειραµατική Υδραυλική
Πεπερασµένες ∆ιαφορές και
Στοιχεία
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός του
Χώρου
Πιθανότητες – Στατιστική
Πληροφορική
Ποιότητα Νερού

Σ. Πανταζοπούλου
Χ. Καραγιάννης
Κ. Χαλιορής
Ν. Κωτσοβίνος
Π. Αγγελίδης
Ι. Μάρκου
Σ. Σκιάς
Β. Προφυλλίδης
Μποτζώρης
Α. Λιώλιος
Λ. Βασιλειάδης
Λ. Βασιλειάδης

81

Στοιχεία Τεχνικού ∆ικαίου

www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB153

53

Προφυλλίδης

Υ

Όχι

84

Β. Χρυσάνθου

Ε

Όχι

Συγγραφή και παρουσίαση Τεχνικών
Εκθέσεων

www.civil.duth.gr

75

Προαιρετικό

Όχι

Συγκοινωνιακή Στατιστική

www.civil.duth.gr

69

ΥΚ

Όχι

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός

www.civil.duth.gr

90

Y

Όχι

Σύµµικτες Κατασκευές

www.civil.duth.gr

92

E

Όχι

www.civil.duth.gr

52

Μ. Παπαδόπουλος

Υ

Όχι

www.civil.duth.gr

55

Μ. Παπαδόπουλος

Υ

Όχι

www.civil.duth.gr

50

Β. Μπαλόπουλος

Υ

Όχι

80

Προφυλλίδης
Ι. Ρουκούνης
Α. Κοκκάλης
Μποτζώρης

ΥΚ

Όχι

92

Σ. Πανταζοπούλου

E

Όχι

59

Κ. Λαντίτσου

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

53

Μ. Παπαδόπουλος

Υ

Όχι

http://utopia.duth.gr/~dpanag

62

Υ

Όχι

Ε

Όχι

Υ

Όχι

Στρωµατοποιηµένες Ροές

Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων –
Οικοδοµική Ι
Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων –
Οικοδοµική ΙΙ
Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών
Σχεδιασµός Αεροδροµίων

Σχεδιασµός ∆οµικών Έργων
Τερµατικές Εγκαταστάσεις
Τεχνική Νοµοθεσία και Σύνταξη
Μελετών

www.civil.duth.gr
eclass.duth.gr/eclass/
courses/TMB105/index.php
http://diocles.civil.duth.gr/links/
home/veltiomeno/nees/SDEXY/
www.civil.duth.gr

Α. Κοκκάλης
Ι. Μάρκου
Β. Παπαδόπουλος
Ε. Βαραγγούλη-Ξειδάκη
Μποτζώρης
Ε. Βαραγγούλη-Ξειδάκη
Μποτζώρης
Ε. Γαλούσης
Χ. Κάλφας

Τεχνική Συµπεριφορά Πετρωµάτων
– Κατολισθήσεις
Τεχνική της Αναπαράστασης
Τεχνική της Αναπαράστασης µέσα
από Η/Υ – Μέθοδοι CADD

www.civil.duth.gr

70 + 74

www.civil.duth.gr

49

∆. Παναγιωτακόπουλος
Ο. Μανωλιάδης
B. Αϊβαλιώτης
Σ. Σκιάς
Π. ∆εληµάνη
Ι. Ρουκούνης

www.civil.duth.gr

50

Ι. Ρουκούνης

Υ

Όχι

Τεχνική Υδρολογία

https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB155

57

Κ. Μπέλλος
Β. Χρυσάνθου

Υ

Όχι

Τεχνική Οικονοµία και
Προγραµµατισµός

Ναι

82

Τεχνολογία Ινοπλισµένου –
εκτοξευόµενου και
αυτοσυµπυκνούµενουΣκυροδέµατος
Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια

www.civil.duth.gr

68

www.civil.duth.gr

98

Υδραυλική

www.civil.duth.gr

57

Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών

www.civil.duth.gr
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB109
www.civil.duth.gr
http//utopia.duth.gr/~bellos
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/
TMB152

72

Υδραυλική Περιβάλλοντος
Υδραυλική Υπογείων Υδάτων
Υδροδυναµικά Έργα
Υπόγεια Νερά – Προέλευση –
Ανάπτυξη
Υπολογισµός Υδραυλικών Έργων µε
Η/Υ

71
63
97

Κ. Σίδερης
Α. Σάββα
Ι. Σούλης
Ι. Σούλης
Β. Χρυσάνθου
Κ. Μπέλλος
Ν. Κωτσοβίνος
Π. Αγγελίδης
Φ. Πλιάκας
Κ. Μπέλλος
Β. Χρυσάνθου

Ε

Όχι

E

Όχι

Υ

Όχι

YK

Όχι

ΥΚ + Ε

Όχι

YK

Όχι

YK +E

Όχι

www.civil.duth.gr

59

Ι. ∆ιαµαντής
Φ. Πλιάκας

Ε

Όχι

www.civil.duth.gr

97

Ι. Σούλης

E

Όχι

Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών

www.civil.duth.gr

71

Ι. Σούλης
∆ε διδάχθηκε το 08-09

YK

Όχι

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

www.civil.duth.gr

58

Προαιρετικό

Όχι

ΥΚ

Όχι

Υ

Όχι

Χωροταξία

www.civil.duth.gr

80

∆ιπλωµατική Εργασία

www.civil.duth.gr

105

Μ. Γιαννοπούλου
Ι. Ρουκούνης

Ναι

Πρακτική Άσκηση
www.civil.duth.gr
105
∆εν έγινε το 08-09
Προαιρετική
Όχι
Ναι
* ∆ώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος.
** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν το 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).
*** ∆ιαλέξεις σε µαθήµατα κορµού που δεν βαθµολογούνται (προαιρετικά).

83

Πίνακας 11.3 Μαθήµατα Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών

Πολλαπλή

Σύνολο

∆ιδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

ΟΧΙ

3

-

3

-

4

-

5

-

ΝΑΙ

3

-

ΝΑΙ

3

ΟΧΙ

Μάθηµα

Αγκυρώσεις –
Αντιστηρίξεις
Ακτοµηχανική
Αλληλεπίδραση Εδάφους
– Κατασκευής
Αντοχή Υλικών και
Εργαστήρια
Αποκατάσταση και
Συντήρηση Κτηρίων –
Μνηµείων
Αποχετεύσεις
Αριθµητικές Μέθοδοι
Ανάλυσης των
Κατασκευών
Αριθµητικές Μέθοδοι
Γεωτεχνικής Μηχανικής
Αριθµητική Ανάλυση
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Κτιριοδοµία Ι
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις
– Κτιριοδοµία ΙΙ
Αστική Υδραυλική
Βαθιές Θεµελιώσεις
Βασικές Αρχές Τεχνικής
Γεωλογίας
Βελτίωση – Ενίσχυση
Εδαφών

Υποβάθρου
(Υ)
Επιστηµονικής
Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης
∆εξιοτήτων
(Α∆)

Κορµού (Κο)
Επιλογής (Ε)
Υποχρεωτικά
Κατεύθυνσης
(Κα)

ΕΠ

Κα + Ε

Εγγεγραµµένοι
Φοιτητές

Αριθµός
Φοιτητών
που
συµµετείχαν
στις εξετάσεις

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
Ναι/Όχι*

Αριθµός
Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική &
επαναληπτική
εξέταση

44

24

21

Κα

16

10

8

Κο

608

201

50

ΕΠ

Ε

8

3

3

-

ΕΠ

Κα

25

17

7

3

-

ΕΠ

Κα

95

53

22

3

-

Ε

0

0

0

5

-

Κο

263

87

23

ΝΑΙ

3

-

ΕΠ

Κα

52

41

38

ΝΑΙ

3

-

ΕΠ

Κα

52

41

38

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4
3

-

Κο
Κα + E

471
52

126
26

32
19

ΝΑΙ

4

-

ΕΠ
ΕΠ
30ΥΠ-60ΕΠ10ΓΓ

Κο

425

191

59

ΟΧΙ

3

-

ΕΠ

E

7

7

7

ΝΑΙ

Ε
ΕΠ - Α∆

84

Γέφυρες Οπλισµένου &
Προεντεταµένου
Σκυροδέµατος
Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών – GIS

4

-

Κα + E

133

46

27

4

-

Κα + E

161

43

43

Κο

339

153

83

Κο

356

153

57

Κο

315

117

77

Γεωδαισία Ι

ΝΑΙ

3

-

Γεωδαισία ΙΙ

ΝΑΙ

3

-

Γεωλογία για Μηχανικούς
Γεωπεριβαλλοντική
Μηχανική
Γεωτεχνικές Έρευνες και
∆οκιµές Πεδίου
∆ιαφορικές Εξισώσεις
∆ιαχείρηση Υδατικών
πόρων
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
Ι
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
ΙΙ
∆ιαχείριση Στερεών
Απορριµµάτων
∆ιοίκηση Τεχνικών
Επιχειρήσεων
∆οµικά Υλικά Ι
∆οµικά Υλικά ΙΙ
∆οµικές Μηχανές &
Οργάνωση Εργοταξίων
∆υναµική των
Κατασκευών
Εγγειοβελτιωτικά Έργα
Εγκαταστάσεις
Καθαρισµού Λυµάτων Ι
Εγκαταστάσεις
Καθαρισµού Λυµάτων ΙΙ Υγειονοµική Μηχανική
Εδαφοδυναµική

ΟΧΙ

3

-

50ΥΠ-30ΕΠ20Α∆
50ΥΠ-30ΕΠ20Α∆
80YΠ-20ΕΠ

ΟΧΙ

3

-

70ΥΠ-30ΕΠ

Κα

22

15

8

ΟΧΙ

3

-

ΕΠ

E

18

10

9

5

-

Κο

399

98

47

3

-

Ε

3

-

Κο

505

122

52

3

-

E

13

0

0

3

-

E

12

2

2

ΟΧΙ

3

-

ΟΧΙ
ΟΧΙ

3
4

-

OXI

3

-

ΟΧΙ

3

-

3

-

ΝΑΙ

3

-

50Υ- 50 ΕΠ

Κα

21

16

16

Εδαφοµηχανική και

ΝΑΙ

5

5-

50ΥΠ-50ΕΠ

Κο

429

159

77

20ΕΠ-30ΓΓ50Α∆
80ΕΠ+20Υ
ΕΠ
ΥΠ 50%,
Α∆ 50%

Κο

501

153

50

Κο
Κο

343
367

159
188

82
98

Κο

314

121

105

50ΕΠ-50ΥΠ

Κο

340

138

89

NAI

3

-

ΕΠ 70%,
Α∆ 30%

NAI

3

-

ΕΠ 70%,
Α∆ 30%

E

12

1

1

Κα

29

14

13

E

22

14

13

85

Εργαστήρια
Ειδικά Θέµατα
Εδαφοµηχανικής
Ειδικά Θέµατα
Κτιριοδοµίας – Προστασία
Κτιρίων
Ειδικά Θέµατα
Τεχνολογίας –
Ανθεκτικότητας
Σκυροδέµατος
Ειδικά Θέµατα
Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος
Ειδικά Κεφάλαια
Πολεοδοµίας
Ειδικά Στοιχεία
Μεταλλικών Κατασκευών
– Μεταλλικές Γέφυρες
Ειδικές Κατασκευές
Οπλισµένου &
Προεντεταµένου
Σκυροδέµατος
Εισαγωγή στις Μεταλλικές
Κατασκευές
Έλεγχος και Επεµβάσεις
στις Κατασκευές
Επιπτώσεις από
Κατασκευές Οδών στο
Περιβάλλον
Επιφανειακοί Φορείς
Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχώµατα και Χωµάτινα
Φράγµατα
Εργαστηριακά Θέµατα
Οδοποιίας –
Οδοστρωµάτων
Εργαστηριακά Θέµατα
Οπλισµένου
Σκυροδέµατος

ΝΑΙ

3

-

ΕΠ - Α∆

Κα

11

9

9

ΝΑΙ

3

-

ΕΠ

Κα

70

52

52

3

-

70ΥΠ-30Ε

E

36

16

7

2

-

ΕΠ

Ε

35

22

22

3

-

E

96

46

46

3

-

Κα

73

36

36

3

-

0

0

0

4

-

Κο

563

188

35

3

-

E

0

0

0

3

-

Ε

11

1

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

3

-

3

-

4

-

4

-

4-

-

E

ΕΠ
ΕΠ

ΕΠ

Κα

62

32

25

Κο

566

142

58

Κα + E

81

21

17

Κα + E

140

22

22

E

21

15

15

86

Εφαρµογές Λιµενικών
Έργων
Εφαρµογές της Ασαφούς
Λογικής σε θέµατα
Πολιτικού Μηχανικού
Η Επιστήµη και το
Επάγγελµα του Πολ.
Μηχανικού

3

-

E

91

63

42

3

-

Ε

20

8

8

2

-

Κο (Προαιρετικό)

Θαλάσσια Υδραυλική

3

-

Κα

27

15

12

Κο

371

107

58

Θεµελιώσεις και Ωθήσεις
Γαιών
Θεωρία Ελαστικής
Ευστάθειας

ΝΑΙ

Θεωρία Ελαστικότητας
Κατασκευές Φέρουσας
Τοιχοποιίας
Κυκλοφοριακή Τεχνική
Λιµενικά Έργα
Μαθηµατικά για
Μηχανικούς Ι
Μαθηµατικά για
Μηχανικούς ΙΙ
Μεγάλες Γεωδαιτικές
Ασκήσεις
Μελέτες ΄Εργων
Οδοποιίας
Μεταλλικές Κατασκευές
Μηχανική Θραύσης
Μηχανική Στερεού
Σώµατος Ι
Μηχανική Στερεού
Σώµατος ΙΙ
Νόµος ενυδατώσεως των
τσιµέντων – Εκτίµηση
Αντοχής Σκυροδέµατος
στο Έργο
Ξένη Γλώσσα (επίπεδο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

50ΥΠ-50ΕΠ

∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

5

-

3

-

Ε

9

7

7

4

-

Κο

606

164

58

3

-

E

9

5

5

4

-

Κο

331

-

4

-

Κο

358

161

68

6

-

Κο

763

201

91

6

-

Κο

485

187

78

4

-

Ε

9

4

4

3

-

Ε

74

61

61

ΕΠ

30ΥΠ-20ΕΠ50Α∆

3

-

Κα

142

54

39

3

-

Ε

5

1

1

5

-

Ko

463

177

41

4

-

Κο

478

202

70

3

-

E

25

18

17

2

-

70ΥΠ-30Ε

Κο (Προαιρετικό)

∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
87

αρχαρίων)
Ξένη Γλώσσα ( µέσο
επίπεδο)
Ξένη Γλώσσα (επίπεδο
προχωρηµένων)
Ξένη Τεχνική Ορολογία
Ξύλινες Κατασκευές

4

Οδοποιία Ι

3

-

Κο (Προαιρετικό)

∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

3

-

Κο (Προαιρετικό)

∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

3

-

Κο

267

135

127

3

-

E

7

0

0
99

343

156

ΝΑΙ

3

-

Κο

Οδοποιία ΙΙ

20ΥΠ-80ΕΠ

Κα

96

55

47

Οδοστρώµατα Ι

ΝΑΙ

3

-

20ΥΠ-80ΕΠ

Κο

253

145

134

3

-

ΝΑΙ

3

-

Οδοστρώµατα ΙΙ
Οικολογία για Μηχανικούς
Οικονοµία Μεταφορών

3

-

Οικονοµική Ανάλυση

ΟΧΙ

3

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΑ

ΝΑΙ

Κα + E

115

38

38

ΥΠ

Κο

400

123

31

Ε

153

125

120

ΕΠ

Κο

369

142

119

50YΠ-50EΠ

84

5

-

Κο

455

230

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΒ

5

-

Κο

500

169

62

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΓ

5

Κο

148

21

13

ΕΠ

Κα + E

132

50

31

ΕΠ

Κο

429

105

45

Ε

0

0

0

E

19

15

15

Ε

10

2

2

Ε

9

4

4
47

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ

ΟΧΙ

4

-

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ
Πειραµατική Αντοχή
Υλικών
Πειραµατική Υδραυλική
Πεπερασµένες ∆ιαφορές
και Στοιχεία
Περιβαλλοντικός
Σχεδιασµός του Χώρου
Πιθανότητες – Στατιστική

ΟΧΙ

5

-

2

-

3
3

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Πληροφορική
Ποιότητα Νερού

ΝΑΙ

ΕΠ

-

3

-

5

-

Κο

650

155

5

-

Κο

374

130

2

-

ΕΠ

3
4

-

Πολεοδοµία
Ποτάµια Υδραυλική και
Τεχνικά Έργα
Προεντεταµένο Σκυρόδεµα

ΝΑΙ
NAI

4

Ρευστοµηχανική

ΝΑΙ

4

70ΥΠ-30Α∆

Ε

25

14

9

Κο

294

80

80

ΕΠ

Κα + E

58

12

12

EP

Κα + E

110

66

32

ΕΠ

Κο

291

127

50
88

Σήραγγες και Υπόγεια
Έργα, Μελέτη –
Κατασκευή
Σιδηροδροµική

ΟΧΙ

Στατική Ι

ΟΧΙ

Στατική ΙΙ

ΟΧΙ

Τεχνική Υδρολογία

-

20ΥΠ-80ΕΠ

3

-

5

-

50ΥΠ-50ΕΠ
50ΥΠ-50ΕΠ

Κα + E

27

13

13

Κα + E

104

65

56

Κο

485

165

77

Κο

570

177

60

Κο

238

110

105

5

5

5

-

2

-

ΟΧΙ

3

-

20ΥΠ-80ΕΠ

Ε

ΟΧΙ

1,5

-

Α∆

Κο

3

-

Κα

181

81

34

3

-

Κο

269

127

51

3

-

E

11

3

3

ΝΑΙ

4

-

ΥΠ

Κο

299

150

126

ΝΑΙ

4

-

ΥΠ

Κο

299

150

126

4

-

Κο

282

135

120

3

-

Κα

92

49

44

ΝΑΙ

3

-

ΕΠ-Α∆

E

24

0

0

ΟΧΙ

2

-

80ΥΠ-20Α∆

Ε

155

97

97

ΝΑΙ

2

-

ΥΠ

Κο

299

150

126

ΝΑΙ

4

-

20ΕΠ-30ΓΓ50Α∆

Κο

507

144

37

ΟΧΙ

3

-

60ΥΠ-40ΕΠ

Ε

13

1

1

3

-

Κο

324

127

97

3

-

Κο

287

118

93

4

-

Κο

332

149

Στοιχεία Τεχνικού ∆ικαίου
Στρωµατοποιηµένες Ροές
Συγγραφή και παρουσίαση
Τεχνικών Εκθέσεων
Συγκοινωνιακή Στατιστική
Συγκοινωνιακός
Σχεδιασµός
Σύµµικτες Κατασκευές
Σύνθεση και Κατασκευή
Κτιρίων – Οικοδοµική Ι
Σύνθεση και Κατασκευή
Κτιρίων – Οικοδοµική ΙΙ
Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών
Σχεδιασµός Αεροδροµίων
Σχεδιασµός ∆οµικών
Έργων
Τερµατικές Εγκαταστάσεις
Τεχνική Νοµοθεσία και
Σύνταξη Μελετών
Τεχνική Οικονοµία και
Προγραµµατισµός Έργων
Τεχνική Συµπεριφορά
Πετρωµάτων –
Κατολισθήσεις
Τεχνική της
Αναπαράστασης
Τεχνική της
Αναπαράστασης µέσα
από Η/Υ – Μέθοδοι CADD

3

ΝΑΙ

ΕΠ

∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Στοιχειώδης
επάρκεια

126
89

Τεχνολογία Ινοπλισµένου
– εκτοξευόµενου και
αυτοσυµπυκνούµενουΣκυροδέµατος
Υδραυλικές Μηχανές και
Ενέργεια
Υδραυλική
Υδραυλική Ανοικτών
Αγωγών
Υδραυλική Περιβάλλοντος
Υδραυλική Υπογείων
Υδάτων
Υδροδυναµικά Έργα
Υπόγεια Νερά –
Προέλευση – Ανάπτυξη
Υπολογισµός Υδραυλικών
Έργων µε Η/Υ
Υπολογιστική Μηχανική
Ρευστών
Φιλοσοφία της
Τεχνολογίας
Χωροταξία
∆ιπλωµατική Εργασία

Ε

17

14

11

E

0

0

0

EΠ

Κο

406

185

97

-

ΕΠ

Κα

25

6

6

3

-

ΕΠ

Κα + Ε

142

109

88

ΝΑΙ

3

-

60ΥΠ-40ΕΠ

Κα

23

16

14

ΝΑΙ

4

-

ΕΠ

Κα + E

26

11

11

ΟΧΙ

3

-

60ΥΠ-40ΕΠ

Ε

42

22

18

4

-

E

52

8

8

3

-

Κα

2

-

Κο (Προαιρετικό)

3

-

Κα

-

Κο

2

-

3

-

NAI

4

-

ΝΑΙ

3

ΝΑΙ

-

70ΥΠ-30Ε

∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
116

36

36

Πρακτική Άσκηση
Κο (Προαιρετικό)
∆ΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
* Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων.

Οι περισσότεροι διδάσκοντες βρήκαν ανεπαρκή τα εκπαιδευτικά µέσα. Επεσήµαναν σοβαρές ελλείψεις που αφορούν στην επάρκεια, στην καταλληλότητα, στην
ποιότητα των αιθουσών, αλλά και του υποστηρικτικού εξοπλισµού και της διαθεσιµότητάς του. Αναλυτικότερα:
Υποστηρικτικός εξοπλισµός:
∆εν υπάρχει ή έχει παντελώς καταστραφεί κάθε υποστήριξη και υποδοµή µε µόνιµο σύστηµα καλωδίωσης και προβολέων στις αίθουσες, µε αποτέλεσµα οι
διδάσκοντες µεταφέρουν κάθε φορά το δικό τους εξοπλισµό (φορητό Η/Υ, µηχάνηµα προβολής, καλώδια και επεκτάσεις καλωδίων) για την υλοποίηση των
µαθηµάτων τους. Πρέπει δε οι ίδιοι να ασχολούνται, σε κάθε διάλεξη, µε το θέµα της σύνδεσης, επικοινωνίας και αποσύνδεσης του εξοπλισµού.
Αίθουσες:
-Ελλείψεις καθισµάτων, περισσότερα από τα οποία είναι σπασµένα και δεν έχουν ευστάθεια.
-Κακή οπτική στον πίνακα και κακή ακουστική. Έλλειψη µικροφωνικών εγκαταστάσεων.
-Προβλήµατα κλιµατισµού τόσο τους χειµερινούς όσο και τους θερινούς µήνες.
-Αίθουσες που προκαλούν κόπωση στους φοιτητές και στο διδάσκοντα.
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Πίνακας 11.4 Εξέλιξη αριθµού εισακτέων στο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών

2009-2008

2008-2007

2007-2006

2006-2005

2005-2004

Εισαγωγικές εξετάσεις

182

164

166

156

181

Μετεγγραφές

-67

-69

-65

-64

-73

Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

18

13

16

17

18

Άλλες κατηγορίες

36

27

27

27

26

Σύνολο

169

135

144

136

152

Επεξηγήσεις:
– Στη γραµµή «Μετεγγραφές» και «Άλλες κατηγορίες» αναγράφεται ο καθαρός αριθµός µετεγγραφόµενων φοιτητών (εισροέςεκροές προς και από το Τµήµα)
– Άλλες κατηγορίες: Εισαγωγή µε το 10%, µε 3%, οµογενείς, αλλοδαποί, ∆ΙΚΑΤΣΑ, αθλητές, εσπερινό, µειονότητα.
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Πίνακας 11.5 Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών

Αριθµός αποφοίτων για Κ=5 έτη (ποσοστό % επί του συνόλου αποφοίτων)*
Έτος αποφοίτησης

Κ

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Σύνολο

≥Κ+6

2004-2005

44
50
16
(37.93%) (43.10%) (13.79%)

110

2005-2006

23
47
19
4
(23.23%) (47.47%) (19.19%) (4.04%)

93

2006-2007

10
42
37
9
(9.61%) (40.38%) (35.58%) (8.65%)

2007-2008

21
45
36
17
4
(15.67%) (33.58%) (26.87%) (12.66%) (2.99%)

5 (3.73%)

2008-2009

4
30
24
21
6
(4.40%) (32.97%) (26.37%) (23.08%) (6.59%)

4 (4.40%)

2
(1.92%)

100
128
2 (2.20%)
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Επεξηγήσεις:
– Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα. (π.χ., αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6,...,
Κ+6=10)
– *: υπάρχουν και απόφοιτοι (εισαχθέντες από κατατακτήριες) µε διάρκεια σπουδών < 5 ετών
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Πίνακας 11.6 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός διπλώµατος των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών

Κατανοµή Βαθµών (%)
Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος Όρος Βαθµολογίας
(σύνολο αποφοίτων)

2004-2005

0

58.62

41.38

0

6.96 (116)

2005-2006

1.01

71.72

27.27

0

6.92 (99)

2006-2007

0.96

61.54

37.50

0

6.89 (104)

2007-2008

0

70.15

29.85

0

6.86 (134)

2008-2009

0

72.53

27.47

0

6.79 (91)

Σύνολο

6.89 (Μ.Ο. 5-ετίας)
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Πίνακας 11.7 Συµµετοχή σε ∆ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών

Φοιτητές του Τµήµατος που
φοίτησαν σε ξένο πανεπιστήµιο

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Σύνολο

1

2

1

1

1

6

Επισκέπτες φοιτητές ξένων
πανεπιστηµίων στο Τµήµα
Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού
του Τµήµατος που
µετακινήθηκαν σε άλλο
πανεπιστήµιο

1

Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού
άλλων πανεπιστηµίων που
µετακινήθηκαν στο Τµήµα

3

2

2

2

2

11

Σύνολο

5

4

3

3

3

17
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Πίνακας 11.8 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών]

Τίτλος ΠΜΣ:
Mάθηµα

«Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

∆ιδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Κατ' επιλογήν

http://eclass.duth.gr

128

Κωτσοβίνος-Αγγελίδης

Προχωρηµένη Τεχνική Υδρολογία

‘’

128

Μπέλλος -Χρυσάνθου

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

39

Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική

‘’

129

Κωτσοβίνος-Αγγελίδης

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

39

Σχεδιασµός Έργων Αποχέτευσης
Ειδικά Θέµατα Εφαρµοσµένης
Υδρογεωλογίας
Εφαρµογή Εξελικτικών Μεθόδων στην
Υδρολογία
Φυσικές Χηµικές και Βιοχηµικές
∆ιεργασίες Νερού
Ειδικά Κεφάλαια Υδροδυναµικών
Έργων

‘’

Παντοκράτορας

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

‘’

∆ιαµαντής-Πλιάκας

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

‘’

Σιδηρόπουλος

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

Γιαννακοπούλου

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

39

Ρευστοµηχανική Υδραυλικών Έργων

Ιστότοπος

‘’

128

Υποχρεωτικό

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

∆ιαλέξεις

ΝΑΙ

39

‘’

Μπέλλος -Χρυσάνθου

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

26

Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια

‘’

Σούλης

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

Σχεδιασµός Ταµιευτήρων

‘’

Χρυσάνθου

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

26

Προσοµοίωση Παράκτιων ∆ιεργασιών
Αριθµητικές Μέθοδοι Θαλάσσιας
Υδραυλικής
Έργα ∆ιαχείρισης και Βελτίωσης
Παράκτιας Ζώνης

‘’

Ματσούκης

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

Ματσούκης

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

39

‘’

Ματσούκης

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

Ειδικά Θέµατα Λιµενικών Έργων
Σχεδιασµός Εγκαταστάσεων
Καθαρισµού Λυµάτων
Αφαίρεση Θρεπτικών Συστατικών από
τα Υγρά Απόβλητα-Επεξ. Ιλύος
Αποκατάσταση Ρυπασµένων Εδαφών
και Υπογείων Υδάτων

‘’

Ματσούκης

Υποχρεωτικό

ΟΧΙ

39

‘’

Κωτσοβίνος-Γκράτζιου

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Μελίδης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Βουδριάς

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

129

130
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Σχεδιασµός Εγκαταστάσεων Επεξ.
Πόσιµου Νερού

‘’

Παντοκράτορας

Επιλογής

ΝΑΙ

26

Φυσικά Συστήµατα Επεξ. Λυµάτων

‘’

Τσιχριντζής

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Εισαγωγή στην Υδροπληροφορική
Γλώσσες Προγραµµατισµού σε
Λειτουργικό και Παραθυρικό
Περιβάλλον

‘’

Καράκος

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Μπαλόπουλος-Καράκος

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Ρουκούνης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Παπαδόπουλος

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Εργαλεία και Εφαρµογές Πληροφορικής
Υβριδικά Μοντέλα στην Υδραυλική
Μηχανική

129

Μεταφορά Φερτών Υλών

‘’

129

Χρυσάνθου

Επιλογής

ΝΑΙ

26

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

‘’

130

Μπέλλος

Επιλογής

ΝΑΙ

26

Στοχαστικά Οµοιώµατα στην Υδρολογία
Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Υδατικών
Πόρων

‘’

129

Χρυσάνθου-Τριβέλλας

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Πρωτοπαπάς

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Μικρά Υδροδυναµικά Έργα

‘’

Σούλης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

‘’

Σούλης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Αντλίες

‘’

Σούλης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Αριθµητικές Μέθοδοι Ρευστοµηχανικής
Βιοκλιµατικός και Ενεργειακός
Σχεδιασµός Κτιρίων και Οικισµών
Πειραµατικός Σχεδιασµός και Στατιστική
Ανάλυση

‘’

Σούλης

Επιλογής

ΝΑΙ

26

‘’

Κοσµόπουλος

Επιλογής

ΟΧΙ

26

‘’

Κοµίλης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Ματσούκης

Επιλογής

ΟΧΙ

26

Ματσούκης
Χρυσάνθου

Επιλογής
Επιλογής

ΝΑΙ
ΟΧΙ

26
26

Εισαγωγή στη ∆υναµική Ωκεανογραφία

‘’

Ερευνητική Μεθοδολογία
Υδραυλική Στρωµατοποιηµένων Ροών

‘’
“

130

128
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Πίνακας 11.9 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών[16]

Τίτλος ΠΜΣ:
Μάθηµα

Ρευστοµηχανική
Υδραυλικών
Έργων
Προχωρηµένη
Τεχνική Υδρολογία
Περιβαλλοντική
Ρευστοµηχανική
Σχεδιασµός
Έργων
Αποχέτευσης
Ειδικά Θέµατα
Εφαρµοσµένης
Υδρογεωλογίας
Εφαρµογή
Εξελικτικών
Μεθόδων στην
Υδρολογία
Φυσικές Χηµικές
και Βιοχηµικές
∆ιεργασίες Νερού
Ειδικά Κεφάλαια
Υδροδυναµικών
Έργων
Υδραυλικές
16

«Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Πολλαπλή

Σύνολο

∆ιδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υποβάθρου (Υ)
Επιστηµονικής Περιοχής
(ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων (Α∆)

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

ΝΑΙ

39

3

ΝΑΙ

39

ΝΑΙ

Φοιτητές

Αριθµός
Φοιτητών
που συµµετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθµός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

Κο

129

129

129

ΕΠ

Κο

136

136

136

3

ΕΠ

Κο

65

65

65

39

3

ΕΠ

Κο

55

55

55

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

30

30

30

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

15

15

15

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

75

75

75

ΝΑΙ
ΝΑΙ

39
39

3
3

ΕΠ
ΕΠ

Κο
Κο

25
28

25
28

25
28

Κορµού (Κο)
Ειδίκευσης (Ε)
Κατεύθυνσης (Κα)

Εγγεγραµµένοι

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Μηχανές και
Ενέργεια
Σχεδιασµός
Ταµιευτήρων
Προσοµοίωση
Παράκτιων
∆ιεργασιών
Αριθµητικές
Μέθοδοι
Θαλάσσιας
Υδραυλικής
Έργα ∆ιαχείρισης
και Βελτίωσης
Παράκτιας Ζώνης
Ειδικά Θέµατα
Λιµενικών Έργων
Σχεδιασµός
Εγκαταστάσεων
Καθαρισµού
Λυµάτων
Αφαίρεση
Θρεπτικών
Συστατικών από τα
Υγρά ΑπόβληταΕπεξ. Ιλύος
Εφαρµογή
Εξελικτικών
Μεθόδων στην
Υδρολογία
Εισαγωγή στην
Υδροπληροφορική
Αποκατάσταση
Ρυπασµένων
Εδαφών και
Υπογείων Υδάτων

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

52

52

52

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

7

7

7

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

7

7

7

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

10

10

10

ΝΑΙ

39

3

ΕΠ

Κο

7

7

7

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κο

58

58

58

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

15

15

15

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

19

19

19

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

8

8

8

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

33

33

33
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Τίτλος ΠΜΣ:
Μάθηµα

Σχεδιασµός
Εγκαταστάσεων
Επεξ. Πόσιµου
Νερού
Φυσικά Συστήµατα
Επεξ. Λυµάτων
Γλώσσες
Προγραµµατισµού
σε Λειτουργικό και
Παραθυρικό
Περιβάλλον
Εργαλεία και
Εφαρµογές
Πληροφορικής
Υβριδικά Μοντέλα
στην Υδραυλική
Μηχανική
Μεταφορά Φερτών
Υλών
Πληµµύρες και
Αντιπληµµυρικά
Έργα
Στοχαστικά
Οµοιώµατα στην
Υδρολογία
Βελτιστοποίηση
Συστηµάτων
Υδατικών Πόρων
Μικρά
Υδροδυναµικά Έργα
Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας

«Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Πολλαπλή

Σύνολο

∆ιδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υποβάθρου Υ)
Επιστηµονικής Περιοχής
(ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων (Α∆)

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

ΝΑΙ

26

2

ΝΑΙ

26

ΝΑΙ

Φοιτητές

Αριθµός
Φοιτητών
που συµµετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθµός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

Κα

62

62

62

ΕΠ

Κα

36

36

36

2

ΕΠ

Κα

12

12

12

26

2

ΕΠ

Κα

85

85

85

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

6

6

6

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

45

45

45

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

21

21

21

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

30

30

30

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

8

8

8

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

16

16

16

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

21

21

21

Κορµού (Κο)
Ειδίκευσης (Ε)
Κατεύθυνσης (Κα)

Εγγεγραµµένοι
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Αντλίες
Αριθµητικές Μέθοδοι
Ρευστοµηχανικής
Βιοκλιµατικός και
Ενεργειακός
Σχεδιασµός Κτιρίων
και Οικισµών
Πειραµατικός
Σχεδιασµός και
Στατιστική Ανάλυση
Εισαγωγή στη
∆υναµική
Ωκεανογραφία
Ερευνητική
Μεθοδολογία
Υδραυλική
Στρωµατοποιηµένων
Ροών

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

14

14

14

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

23

23

23

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

3

3

3

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

7

7

7

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

7

7

7

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

2

2

2

ΝΑΙ

26

2

ΕΠ

Κα

6

6

6
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Πίνακας 11.10 Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) [17]

Τίτλος «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
ΠΜΣ:
2008-2009

20072008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

78

69

45

80

85

(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος

49

46

24

55

59

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων

29

23

21

25

26

Εγγραφές

36

31

23

28

30

Απόφοιτοι

18 (ΝΟΕΜΒΡ. ’09)

31

23

28

28

Αιτήσεις (α+β)

Προσφορές

17

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Πίνακας 11.11 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός διπλώµατος των αποφοίτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών [18]

Τίτλος
ΠΜΣ:

«Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Κατανοµή Βαθµών (%)
Έτος Αποφοίτησης

18

5.0-5.9

6.0-6.9

Μέσος Όρος Βαθµολογίας
(σύνολο αποφοίτων)

7.0-8.4

8.5-10.0

2004-2005

71%

29%

8.20

2005-2006

64.3%

35.7%

8.31

2006-2007

91.3%

8.7%

8.06

2007-2008

38.7%

61.3%

8.58

2008-2009

11%

61%

28%

8.25 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Σύνολο

1.5%

64.1%

34.4%

8.28

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Πίνακας 11.12 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών[19]

Τίτλος ΠΜΣ:

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Mάθηµα
(κωδικός- τίτλος µαθήµατος)
Ο1-Προγραµµατισµός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για θέµατα
Σχεδιασµού ∆οµικών Έργων.

∆ιδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Κατ' επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

2-3

Υποχρεωτικό

Όχι

3-4

Υποχρεωτικό

Όχι

Ιστότοπος

Ο2- Σχεδιασµός στοιχείων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων εκ των παρακάτω µαθηµάτων
Α1- Νέες Αντιλήψεις και Νέα Υλικά στο σχεδιασµό του
1
Κατ' επιλογήν
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
Α2Σεισµική Συµπεριφορά Κατασκευών Ωπλισµένου
1
Κατ' επιλογήν
Σκυροδέµατος - Χρήση Ολοκληρωµένου Λογισµικού ΗΥ
Α3- Πεπερασµένα Στοιχεία και Χρήση Ολοκληρωµένου
2
Κατ' επιλογήν
Λογισµικού ΗΥ (ABACUS-FEMAPP)
1-3
Κατ' επιλογήν
Α4- Μηχανική Συµπεριφορά Σύνθετων Υλικών Ι
Α5- Μηχανική της Θραύσης
Α6- Προχωρηµένα Μαθήµατα Μαθηµατικών και Στατιστικής µε
χρήση ΗΥ για Μηχανικούς
Α7- Ωπλισµένο Σκυρόδεµα και Σύγχρονη Βιοµηχανοποιηµένη
∆όµηση
Α8- Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κατασκευών Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος και Οικιστικών Συνόλων I
Α9-

Ερευνητική Μεθοδολογία του Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

19

∆ιαλέξεις

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

1-3

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-3

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

103

Τίτλος ΠΜΣ:

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Mάθηµα

∆ιδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Κατ' επιλογήν

Ιστότοπος

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

∆ιαλέξεις

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων µαθηµάτων / ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ
Β1- Σεισµική Συµπεριφορά Στοιχείων Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος – Χρήση Ολοκληρωµένου Λογισµικού ΗΥ
Β2, Γ4, ∆2Ολοκληρωµένο Λογισµικό ΗΥ και
Πληροφορική στη Μελέτη Κατασκευών Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος
Β3- Σεισµικός Σχεδιασµός και Χρήση Νέων Υλικών στις
Γέφυρες Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
Β4- Νέες Αντιλήψεις στη Σεισµική Μηχανική των Κατασκευών
Β5, Γ5- Τεχνικές Ελέγχου και Επεµβάσεων στις Κατασκευές
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
Β6- Χωροκατασκευές – Χρήση Λογισµικού ΗΥ
Β7- Ειδικά Θέµατα Συνδέσεων (Σύµµικτες – Μεταλλικές
Κατασκευές)
Β8, B9- Ειδικά Θέµατα Αντισεισµικού Σχεδιασµού
Γ1, ∆7-

Θέµατα Πειραµατικής Αντοχής των Υλικών

Γ2, ∆8- ∆ιάβρωση Σκυροδέµατος
Γ3- Πειραµατικές Μέθοδοι Τεχνολογίας και Ελέγχου του
Σκυροδέµατος
Γ6- ∆ιαστασιολόγηση Στοιχείων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
Ενισχυµένων µε Σύνθετα Υλικά
Γ7- Χηµεία Τσιµέντου – Ενυδάτωση Τσιµέντων
Γ8, ∆6- Σύγχρονα Συστήµατα Προστασίας και Κάλυψης
Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα µε Νέα Υλικά
Γ9, ∆1- Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κατασκευών Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος και Οικιστικών Συνόλων II

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

Υποχρεωτικό, εντάσσεται στα πλαίσια των ειδικών διαλέξεων

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-3

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

ταχύρρυθµο
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Τίτλος ΠΜΣ:

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Mάθηµα

∆ιδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Κατ' επιλογήν

Ιστότοπος

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

∆ιαλέξεις

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων µαθηµάτων / ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ
Ατµοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων

∆4-

Εκποµπή Ατµοσφαιρικών Ρύπων από τα Υλικά ∆όµησης
Μηχανική Συµπεριφορά Συνθέτων Υλικών ΙΙ

∆5-

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

Κατ' επιλογήν

Όχι

1-2

Κατ' επιλογήν

Όχι

1

∆3-

∆9- Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική Κτιρίων
∆10-Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την Οριοθέτηση των Μέτρων
Εξοικονόµησης Ενέργειας στον Κτιριακό Τοµέα

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ (περισσότερες από 30 διαλέξεις)
- Πενέλης, καθ., ∆/ντής Εργ. Σιδοπ. Σκυροδ., ΑΠΘ
- Γαννόπουλος, αν. καθ., Εργ. Σιδοπ. Σκυροδ., ΕΜΠ
- Χρυσοµαλλίδου, καθ. ΑΠΘ
- Ζαράρης, καθ. Εργ. Σιδοπ. Σκυροδ., ΑΠΘ
- Τσώνος, αν. καθ., Εργ. Σιδοπ. Σκυροδ., ΑΠΘ

- Κiousis, Professor, Colorado School of Mines, USA
- Elnashai, Professor, (Imperial College UK), Univ. of Illinois at Urbana, USA
- Izzuddin, Professor, Imperial College, UK.
- Collins, Professor, Univ. of Toronto, Canada
- Wallace, Professor, Univ. of California at Los-Angeles

- Οικονόµου, τ. καθ. ∆ΠΘ
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Πίνακας 11.13 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών[20]

Τίτλος ΠΜΣ:

Μάθηµα**

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»

Κορµού (Κο)
Ειδίκευσης (Ε)
Κατεύθυνσης (Κα)

Εγγεγραµµένοι

Μονάδες

Υπόβαθρου (Υ)
Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων (Α∆)

[Α]

[Α]

[Α]

Υ (100%)
Υ (100%)

Πολλαπλή

Σύνολο

∆ιδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

[Α]

[Α]

Ο1
Ο2

Φοιτητές

Αριθµός Φοιτητών
που συµµετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθµός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

[Β]

[Β]

[Β]

Κο

30

30

29.8

Κο

30

30

29.8

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων εκ των παρακάτω µαθηµάτων
Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Α8
Α9

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)

Κο & Ε
Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

ΕΠ (100%)

Κο & Ε

26

26

25.8

12

12

11.8

16

16

16

10

10

10

13

13

12.8

10

10

9.6

8

8

8

18

18

18

8

8

7.8

** Στον Πίνακα 11.12 αναγράφεται ο τίτλος του µαθήµατος που αντιστοιχεί ανά κωδικό
[Α]
[Β]

ΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ : 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09

20

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Τίτλος ΠΜΣ:
Μάθηµα**

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»
Κορµού (Κο)
Ειδίκευσης (Ε)
Κατεύθυνσης (Κα)

Εγγεγραµµένοι

Μονάδες

Υπόβαθρου (Υ)
Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων (Α∆)

[Α]

[Α]

[Α]

Πολλαπλή

Σύνολο

∆ιδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

[Α]

[Α]

Φοιτητές

Αριθµός Φοιτητών
που συµµετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθµός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

[Β]

[Β]

[Β]

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων µαθηµάτων / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
B1
Β2, Γ4, ∆2
Β3
Β4
Β5, Γ5
Β6
Β7
Γ1, ∆7
Γ2, ∆8
Γ3
Γ6
Γ7
Γ8, ∆6
Γ9, ∆1
∆3
∆4
∆5
∆9
∆10

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

39

3

ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)
ΕΠ (100%)

Κα & Ε

7

7

7

Κα & Ε

20

20

19.6

Κα & Ε

4

4

4

Κα & Ε

11

11

11

Κα & Ε

22

22

21.8

Κα & Ε

8

8

8

Κα & Ε

7

7

7

Κα & Ε

4

4

4

Κα & Ε

5

5

5

Κα & Ε

9

9

8.8

Κα & Ε

4

4

3.6

Κα & Ε

8

8

8

Κα & Ε

5

5

5

Κα & Ε

9

9

9

Κα & Ε

6

6

6

Κα & Ε

6

6

5.8

Κα & Ε

2

2

2

Κα & Ε

6

6

6

Κα & Ε

5

5

5

** Στον Π ίνακα 11.12 αναγράφεται ο τίτλος του µαθήµατος που αντιστοιχεί ανά κωδικό
[Α]

ΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ : 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09

[Β]
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Πίνακας 11.14 Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) [21]

Τίτλος
ΠΜΣ:

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»
2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

59

56

60

62

99

(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος

37

30

32

38

55

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων

22

26

28

24

44

32 (+2TEI)

32

33

33

30

Αιτήσεις (α+β)

Προσφορές

*

Εγγραφές

27 (0 ΤΕΙ)

28 (+7 επανεγγραφή)

33

33 (+1 επανεγγραφή)

28 (+1 επανεγγραφή)

Απόφοιτοι

ενεργό

24 (+7 επανεγγραφή)

25

32 (+1 επανεγγραφή)

27 (+1 επανεγγραφή)

* ∆εν προσµετρώνται στο σύνολο των αιτήσεων ανά ακαδ. έτος οι αιτήσεις επανεγγραφής

21

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

108

Πίνακας 11.15 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός διπλώµατος ειδίκευσης των αποφοίτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών [22]

Τίτλος ΠΜΣ:

«Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα»
Κατανοµή Βαθµών (%)

Έτος Αποφοίτησης*

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004

8.5-10.0

Μέσος Όρος Βαθµολογίας
(σύνολο αποφοίτων)

Ενεργό

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
3.2%
2.9%
0.0%
0.0%

37.5%
48.4%
61.8%
48.1%
60.9%

62.5%
48.4%
35.3%
33.3%
39.1%

8.64 (24)
8.34 (31)
8.12 (34)
8.46 (27)
8.23 (23)

Σύνολο
* Τα στοιχεία ανταποκρίνονται µε βάση το έτος πρώτης εγγραφής των µεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ.

22

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Πίνακας 11.16 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών[23]

Τίτλος ΠΜΣ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Mάθηµα

O1. Βασικές Αρχές ∆ιοίκησης
O2. Τεχνική Νοµοθεσία
O3. Οικονοµικά Μηχανικών

∆ιδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

http://sem.duth.gr

“
“

Ιστότοπος

O4. Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστηµάτων

“

S1. Αρχές Οργάνωσης Τεχνικών Συστηµάτων

“

S2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση Συστηµάτων

“

S3. Θέµα Σχεδιασµού της Οργάνωσης Τεχνικού Συστηµάτων

“

S4. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας στην Οργάνωση Τεχνικών Συστηµάτων

“

Μ1. Οικονοµική Συστηµάτων και ∆ιαχείριση Συµβάσεων

“

Μ2. Οικονοµική Εκτίµηση Κύκλου Λειτουργίας Συστηµάτων και ∆ιαχείριση Έργων

“

Μ3. ∆ιαχείριση Ποιότητας Συστηµάτων

“
“
“
“

Α1. Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων
Α2. Στοχαστικές ∆ιεργασίες στις Επικοινωνίες και τον Αυτόµατο Έλεγχο
Α3. Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων
23

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

∆ιαλέξεις (ώρες)

Κατ' επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

Ξουρής

Υποχρεωτικό

Ναι

21

Προφυλλίδης

Υποχρεωτικό

Ναι

21

Παναγιωτακόπουλος
Μπούταλης
Κοσµίδου
Σχοινάς
Παναγιωτακόπουλος
Πρωτοπαπάς
Κοσµίδου
Παπαδόπουλος
Κυριακού
(συντονιστής)
Μουστάκης
Τσιρώνης
Μουστάκης
Τσιρώνης
Μουστάκης
Χατζόγλου
Ξουρής
Τσιρώνης
Παπαδόπουλος
Χαραµής
Ρήγας

Υποχρεωτικό

Ναι

21

Υποχρεωτικό

Ναι

21

Υποχρεωτικό

Ναι

39
39

Υποχρεωτικό

Ναι

Υποχρεωτικό

Ναι

39

Υποχρεωτικό

Ναι

39

Υποχρεωτικό

Ναι

39

Υποχρεωτικό

Ναι

Υποχρεωτικό

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Καράκος

39

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Μπαλόπουλος

Α4. Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήµατα Επικοινωνιών

“

Α5. Σχεδιασµός Ασύρµατων Επικοινωνιακών Ζεύξεων

“

Α6. ∆ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

“

Α7. Σχεδιασµός και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστηµάτων
Α8. ∆ιοίκηση Έργων Πληροφοριακών Συστηµάτων
Β1. ∆ιοίκηση Έργων για Βιώσιµη Ανάπτυξη

“
“
“

Β2. Κατασκευαστικές Τεχνικές µε τη Βοήθεια Η/Υ

“

Β3. ∆ιαχείριση Μεταφορών

“

Β4. Προχωρηµένη Τεχνολογία Μεταφορών
Β6. ∆ιαχειριστικά Θέµατα στη ∆ιαδικασία Κατασκευής

“
“
“

Β7. Λήψη Αποφάσεων και Ανάλυση Κινδύνου

“

Β8. ∆ιαχείριση Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Συστήµατα

“

C1. ∆ιαχείριση και Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων

“
“
“
“

Β5. Επιδιόρθωση και Συντήρηση Κατασκευών από Σκυρόδεµα

C2. ∆οµή και ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
C3. Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
C4. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για τη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
C5. ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων

C8. ∆ιαχείριση Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Συστήµατα

“
“
“
“

C9. ∆ιαχείριση Συστηµάτων Παραγωγής

“

C6. ∆ιαχείριση Συστηµάτων Εκµετάλλευσης Ήπιων Μορφών Ενέργειας
C7. ∆ιοίκηση Έργων για Βιώσιµη Ανάπτυξη

Κουκουρλής
Κυριακού
Χρυσοµάλλης
Τσαουσίδης
Σταµατέλλος
Μπεκάκος
Ανδρεάδης
Χαραµής

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Παναγιωτακόπουλος
Χριστοδούλου
Μανωλιάδης
Προφυλλίδης
Μποτζώρης
Προφυλλίδης
Μποτζώρης
Πανταζοπούλου
Χριστοδούλου
Μανωλιάδης
Πρωτοπαπάς
Παπαδόπουλος
Πρωτοπαπάς
Παπαδόπουλος
Τσιχριντζής
(συντονιστής)
Σαφιγιάννη

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Μελίδης

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Πρωτοπαπάς
Βουδριάς
Παναγιωτακόπουλος
Μπάκος

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Κατ' επιλογήν

Ναι

39

Παναγιωτακόπουλος
Πρωτοπαπάς
Παπαδόπουλος
Τουρασής
Κουλουριώτης
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Πίνακας 11.17 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών[24]

Τίτλος ΠΜΣ:
Μάθηµα

O1. Βασικές
Αρχές ∆ιοίκησης
O2. Τεχνική
Νοµοθεσία
O3. Οικονοµικά
Μηχανικών
O4. Βασικές
Αρχές Θεωρίας
Συστηµάτων
S1. Αρχές
Οργάνωσης
Τεχνικών
Συστηµάτων
S2.
Μοντελοποίηση
και Ανάλυση
Συστηµάτων
S3. Θέµα
Σχεδιασµού της
Οργάνωσης
Τεχνικού
Συστηµάτων
S4. Ο
24

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Υπόβαθρου (Υ)
Επιστηµονικής Περιοχής
(ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων (Α∆)

Υποβάθρου (Υπ)
Κορµού (Κο)
Ειδίκευσης (Ε)
Κατεύθυνσης (Κα)

Εγγεγραµµένοι
Φοιτητές
2003-08

Αριθµός
Φοιτητών
που συµµετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθµός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

-

Υ

Υπ

172

172

169

-

Υ

Υπ

172

172

168

-

Υ

Υπ

172

172

147

-

Υ

Υπ

172

172

166

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

143

Ναι

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

125

Ναι

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

129

Ναι

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

158

Πολλαπλή

Σύνολο

∆ιδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Ναι

21

Ναι

21

Ναι

21

Ναι

21

Ναι

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Ανθρώπινος
Παράγοντας στην
Οργάνωση
Τεχνικών
Συστηµάτων
Μ1. Οικονοµική
Συστηµάτων και
∆ιαχείριση
Συµβάσεων
Μ2. Οικονοµική
Εκτίµηση Κύκλου
Λειτουργίας
Συστηµάτων και
∆ιαχείριση
Έργων
Μ3. ∆ιαχείριση
Ποιότητας
Συστηµάτων
Α1. Ανάλυση και
Σχεδιασµός
Πληροφοριακών
Συστηµάτων
Α2. Στοχαστικές
∆ιεργασίες στις
Επικοινωνίες και
τον Αυτόµατο
Έλεγχο
Α3. Σχεδιασµός
Βάσεων
∆εδοµένων
Α4. Αναλογικά
και Ψηφιακά
Συστήµατα
Επικοινωνιών
Α5. Σχεδιασµός
Ασύρµατων
Επικοινωνιακών

Ναι

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

151

Ναι

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

142

Ναι

39

3

ΓΓ & Α∆

Κο

172

172

149

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

56

56

56

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

-

-

-

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

47

47

46

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

6

6

6

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

-

-
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Ζεύξεων
Α6. ∆ίκτυα
Υπολογιστών και
Επικοινωνιών
Α7. Σχεδιασµός
και Αρχιτεκτονική
Υπολογιστικών
Συστηµάτων
Α8. ∆ιοίκηση
Έργων
Πληροφοριακών
Συστηµάτων
Β1. ∆ιοίκηση
Έργων για
Βιώσιµη
Ανάπτυξη
Β2.
Κατασκευαστικές
Τεχνικές µε τη
Βοήθεια Η/Υ
Β3. ∆ιαχείριση
Μεταφορών
Β4.
Προχωρηµένη
Τεχνολογία
Μεταφορών
Β5. Επιδιόρθωση
και Συντήρηση
Κατασκευών από
Σκυρόδεµα
Β6. ∆ιαχειριστικά
Θέµατα στη
∆ιαδικασία
Κατασκευής
Β7. Λήψη
Αποφάσεων και

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

56

56

51

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

-

-

-

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

45

45

45

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

5

5

5

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

38

38

37

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

33

33

33

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

29

29

28

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

13

13

13

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

40

40

39

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

-

-
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Ανάλυση
Κινδύνου
Β8. ∆ιαχείριση
Πληροφορίας για
Περιβαλλοντικά
Συστήµατα
C1. ∆ιαχείριση
και
Μοντελοποίηση
Περιβαλλοντικών
Συστηµάτων
C2. ∆οµή και
∆ιαχείριση
Συστηµάτων
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
C3. Επεξεργασία
Νερού και Υγρών
Αποβλήτων
C4. Μέθοδοι
Βελτιστοποίησης
για τη ∆ιαχείριση
Υδατικών Πόρων
C5. ∆ιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
C6. ∆ιαχείριση
Συστηµάτων
Εκµετάλλευσης
Ήπιων Μορφών
Ενέργειας
C7. ∆ιοίκηση
Έργων για
Βιώσιµη
Ανάπτυξη
C8. ∆ιαχείριση

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

-

-

-

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

39

39

39

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

34

34

22

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

12

12

12

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

5

5

5

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

20

20

20

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

29

29

29

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

15

15

13

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

-

-
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Πληροφορίας για
Περιβαλλοντικά
Συστήµατα
C9. ∆ιαχείριση
Συστηµάτων
Παραγωγής

Ναι

39

3

ΕΠ

Κα

49

49

46
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Πίνακας 11.18 Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) [25]

Τίτλος
ΠΜΣ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Αιτήσεις (α+β)

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-04

59

33

51

65

76

67

(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος

7

2

3

11

17

8

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων

52

31

48

54

59

59

Προσφορές

35

26

28

30

33

31

Εγγραφές

35

26

28

29

33

27

Απόφοιτοι

-

2

17

15

22

26

25

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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Πίνακας 11.19 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός διπλώµατος των αποφοίτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών [26]

Τίτλος
ΠΜΣ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Κατανοµή Βαθµών (%)
Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος Όρος Βαθµολογίας
(σύνολο αποφοίτων)

2003-2004

-

-

8

18

8.82 (26)

2004-2005

-

-

9

13

8.86 (22)

2005-2006

-

-

10

5

8.28 (15)

2006-2007

-

-

9

8

8.52 (17)

Σύνολο

-

-

36

44

8.60 (80)

26

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
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12. Παράρτηµα 1: Πρόγραµµα Σπουδών
1ο Εξάµηνο
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8

Μαθήµατα
Μηχανική Στερεού Σώµατος Ι
Μαθηµατικά για Μηχανικούς Ι
Πληροφορική
Τεχνική της Αναπαράστασης
Οικονοµική Ανάλυση
Οικολογία για Μηχανικούς
∆οµικά Υλικά Ι
Ξένη Γλώσσα (προαιρετική - επίπεδο αρχαρίων)
Σύνολο

∆Μ Θ+Α
55
55
55
33
33
33
33
-27 27

2ο Εξάµηνο
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8

Μαθήµατα
Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ
Μαθηµατικά για Μηχανικούς ΙΙ
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών
Γεωδαισία Ι
Τεχνική της Αναπαράστασης µέσα από Η/Υ - Μέθοδοι CADD (*)
Αριθµητική Ανάλυση – Μέθοδοι
∆οµικά Υλικά ΙΙ
Ξένη Γλώσσα (προαιρετική - µέσο επίπεδο)
Σύνολο

∆Μ Θ+Α
44
66
44
33
33
55
44
-29 29

3ο Εξάµηνο
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μαθήµατα
Θεωρία Ελαστικότητας
Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων - Οικοδοµική Ι
Επιχειρησιακή Έρευνα
Γεωλογία για Μηχανικούς
Γεωδαισία ΙΙ
Τεχνική Νοµοθεσία και Σύνταξη Μελετών
Στοιχεία Τεχνικού ∆ικαίου
∆ιαφορικές Εξισώσεις
Ξένη Γλώσσα (προαιρετική-επίπεδο προχωρηµένων)
Σύνολο

∆Μ Θ+Α
44
44
33
33
33
23
22
55
-26 26

4ο Εξάµηνο
A/A
1
2
3
4
5
6

Μαθήµατα
Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια
Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων - Οικοδοµική ΙΙ
Ρευστοµηχανική
Βασικές Αρχές Τεχνικής Γεωλογίας
Πιθανότητες – Στατιστική
Ξένη Τεχνική Ορολογία
Σύνολο

∆Μ Θ+Α
55
44
44
44
55
33
25 25
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5ο Εξάµηνο
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Στατική Ι
Εδαφοµηχανική και Εργαστήρια
Υδραυλική
Τεχνική Υδρολογία
Οδοποιία Ι
∆οµικές Μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίων
∆ιοίκηση Τεχνικών Επιχειρήσεων
Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (µάθηµα χωρίς βαθµολόγηση - δίωρες
διαλέξεις )
Μαθήµατα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά
(υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος)
Υπόγεια Νερά Προέλευση Ανάπτυξη
Τερµατικές Εγκαταστάσεις
Εφαρµογές Ασαφούς Λογικής σε θέµατα Πολιτικού Μηχανικού
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
55
55
44
44
44
33
33
--

33
23
33
30 30
31 31

6ο Εξάµηνο
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά) ∆Μ Θ+Α
Στατική ΙΙ
Θεµελιώσεις & Ωθήσεις Γαιών
Πολεοδοµία
Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός
Αστική Υδραυλική
Τεχνική Οικονοµία και Προγραµµατισµός Έργων
Οδοστρώµατα Ι
Η Επιστήµη και το Επάγγελµα του Πολ Μηχανικούς
(µάθηµα χωρίς βαθµολόγηση - δίωρες ενηµερωτικές διαλέξεις από
µέλη ∆ΕΠ των Τοµέων)
Μαθήµατα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά
(υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος)
Εισαγωγή στα Φράγµατα και Συνοδά Έργα
Οικονοµία Μεταφορών
Υδραυλική των Υπογείων Υδάτων
Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας
Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

55
55
33
44
44
44
33
--

33
33
33
33
44
31 32
32 32

7ο Εξάµηνο Κατεύθυνση ∆οµικών Έργων
Α/Α
1
2
3
4
1
2

1
2
3
4
5

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΑ
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
Λιµενικά Έργα
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Κτιριοδοµία Ι
Επιφανειακοί Φορείς
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Ειδικά Θέµατα Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
Μηχανική Θραύσης
Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτηρίων – Μνηµείων
Πειραµατική Αντοχή Υλικών
Τεχνολογία Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος

∆Μ Θ+Α
55
44
33
44
33
33

22
33
33
22
22
120

6

Υδραυλική Περιβάλλοντος
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

33
24 24
25 25

7ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Α/Α
1
2
3
4
1
2

1
2
3

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΑ
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
Λιµενικά Έργα
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Συγκοινωνιακή Στατιστική
Οδοποιία ΙΙ
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Αγκυρώσεις – Αντιστηρίξεις
Τεχνική Συµπεριφορά Πετρωµάτων – Κατολισθήσεις
Υδραυλική Περιβάλλοντος
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
55
44
33
44
33
33

33
33
33
25 25
25 25

7ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Α/Α
1
2
3
4
1
2

1
2
3
4

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΑ
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
Λιµενικά Έργα
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Υδραυλική Περιβάλλοντος
Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Αποχετεύσεις
Ποιότητα Νερού
Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών
∆ιαχείρηση Υδατικών Πόρων
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
55
44
33
44
33
33

33
33
33
33
25 25
25 25

7ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων
Α/Α
1
2
3
4
1
2

1
2
3

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΑ
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
Λιµενικά Έργα
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Εδαφοδυναµική Ι
Αγκυρώσεις – Αντιστηρίξεις
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Τεχνική Συµπεριφορά Πετρωµάτων – Κατολισθήσεις
Αριθµητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής
Υδραυλική Περιβάλλοντος
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
55
44
33
44
33
33

33
33
33
25 25
25 25
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8ο Εξάµηνο Κατεύθυνση ∆οµικών Έργων
Α/Α
1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΒ
∆υναµική των Κατασκευών
Συγγραφή και παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (Μάθηµα χωρίς
βαθµολογία)
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ
Μεταλλικές Κατασκευές
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Κτιριοδοµία ΙΙ
Αριθµητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Εργαστηριακά Θέµατα Οπλισµένου Σκυροδέµατος
Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
Ξύλινες Κατασκευές
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη – Κατασκευή
Νόµος Ενυδάτωσης - Εκτίµηση Αντοχής Σκυροδέµατος στα Έργα
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
55
33

44
33
33
33

24
33
33
33
33
33
33
23 24
24 25

8ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Α/Α
1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΒ
∆υναµική των Κατασκευών
Συγγραφή και παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (Μάθηµα χωρίς
βαθµολογία)
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Οδοστρώµατα ΙΙ
Χωροταξία
Σχεδιασµός Αεροδροµίων
Μαθήµατα κατ' επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή ενός(1)
τουλάχιστον µαθήµατος)
Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον
Μελέτες Εργων Οδοποιίας (*)
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη – Κατασκευή
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Εφαρµογές Λιµενικών Έργων
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
55
33

33
33
33

33
33

33
33
33
33
23 23
23 23

8ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Α/Α
1
2
3

1
2
3
4

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΒ
∆υναµική των Κατασκευών
Συγγραφή και παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (Μάθηµα χωρίς
βαθµολογία)
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Θαλάσσια Μηχανική
Πειραµατική Υδραυλική
Εγγειοβελτιωτικά Έργα
Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων

∆Μ Θ+Α
55
33

33
33
33
33
122

1
2
3
4
5
6

Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Στρωµατοποιηµένες Ροές
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη – Κατασκευή
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Εφαρµογές Λιµενικών Έργων
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

33
33
44
33
33
33
22 22
24 24

8ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων
Α/Α
1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4
5
6

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά), ∆Μ Θ+Α
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΒ, 5 5
∆υναµική των Κατασκευών, 3 3
Συγγραφή και παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (Μάθηµα χωρίς
βαθµολογία) ,
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική, 3 3
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, 3 3
Θεωρητική Γεωµηχανική, 3 3
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Γεωτεχνικές Έρευνες και ∆οκιµές Πεδίου
Αριθµητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Εργαστηριακά Θέµατα Οπλισµένου Σκυροδέµατος
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ
Οδοστρώµατα ΙΙ
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
Εφαρµογές Λιµενικών Έργων
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

33
33

34
33
33
33
33
33
22 23
23 24

9ο Εξάµηνο Κατεύθυνση ∆οµικών Έργων
Α/Α
1
2
3
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ
Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός
Οπλισµένο Σκυρόδεµα 1Γ
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Μεταλλικές Γέφυρες
Γέφυρες Οπλισµένου & Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
Ειδικά Θέµατα Κτιριοδοµίας - Προστασία Κτιρίων
Προεντεταµένο Σκυρόδεµα
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή ενός(1) µαθήµατος
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Σύµµικτες Κατασκευές
Ειδικά Θέµατα Τεχνολογίας Σκυροδέµατος µε έµφαση στην
ανθεκτικότητά του
Σχεδιασµός ∆οµικών Έργων (*)
Ειδικές Κατασκευές Οπλισµένου & Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
Ειδικά Κεφάλαια Θεµελιώσεων
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS (*)
Έλεγχος και Επεµβάσεις στις Κατασκευές
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
44
33
55
33
44
33
44

33
33
33
33
33
44
33
24 24
26 26
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9ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Α/Α
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ
Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός
Οπλισµένο Σκυρόδεµα 1Γ
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Σιδηροδροµική
Εργαστηριακά Θέµατα Οδοποιίας-Οδοστρωµάτων
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS (*)
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο(2) µαθηµάτων
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Προεντεταµένο Σκυρόδεµα
Επιχώµατα και Χωµάτινα Φράγµατα
Ειδικά Κεφάλαια Θεµελιώσεων
Γέφυρες Οπλισµένου & Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδοµίας
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
44
33
55
33
44
4 4

44
33
33
44
33
24 24
26 26

9ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Α/Α
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ
Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός
Οπλισµένο Σκυρόδεµα 1Γ
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Υδροδυναµικά Έργα
Υπολογισµός Υδραυλικών Έργων
Ποτάµια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο(2) µαθηµάτων
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου)
Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια
Υγειονοµική Μηχανική
Επιχώµατα και Χωµάτινα Φράγµατα
Ειδικά Κεφάλαια Θεµελιώσεων
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS
Ακτοµηχανική
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

∆Μ Θ+Α
44
33
55
44
44
33

33
33
44
33
44
33
24 24
26 26

9ο Εξάµηνο Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων
Α/Α
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5

Μαθήµατα Κορµού (υποχρεωτικά)
Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ
Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός
Οπλισµένο Σκυρόδεµα 1Γ
Μαθήµατα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Ειδικά Κεφάλαια Θεµελιώσεων
Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής
Επιχώµατα και Χωµάτινα Φράγµατα
Μαθήµατα κατ' επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο(2) µαθηµάτων
κορµού ή επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση του εξαµήνου
Σιδηροδροµική
Γέφυρες Οπλιςµένου και Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
Εργαστήρια Οδοποιίας και Οδοστρωµάτων
Υδροδυναµικά Έργα
Ποιοτικός Έλεγχος στα Έργα Πολ Μηχ

∆Μ Θ+Α
44
33
55
33
44
44

33
44
44
44
33
124

6
7

Ποτάµια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS (*)
Σύνολο Ελάχιστο
Σύνολο Μέγιστο

33
4 4
24 24
26 26
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13. Παράρτηµα 2: Ερωτηµατολόγια
1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πανεπιστήµιο
Σχολή
Τµήµα:
Τοµέας:
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί
διδασκόµενων µαθηµάτων
Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ27

Άλλα

Ανακοινώσεις σε
επιστ. συνέδρια
(µε κριτές) χωρίς
πρακτικά
Ανακοινώσεις σε
επιστ. συνέδρια
(χωρίς κριτές)
χωρίς πρακτικά

Άλλες εργασίες

Κεφάλαια σε
συλλογικούς
τόµους

Πρακτικά
συνεδρίων
χωρίς κριτές

Πρακτικά
συνεδρίων µε
κριτές

Επιστηµονικά
περιοδικά
χωρίς κριτές

Επιστηµονικά
περιοδικά µε
κριτές

Αριθµός δηµοσιεύσεων
Βιβλία/µονογρα
φίες

Ι.1

2007
2006
2005
2004
2003
Σύνολο
Επεξηγήσεις: Άλλα
Ι.2 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
Αναφέρετε τις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας σύµφωνα µε την παραπάνω
κατηγοριοποίηση

Τιµητικοί τίτλοι

Βραβεία

∆ιπλώµατα
ευρεσιτεχνίας

Προσκλήσεις για
διαλέξεις σε
διεθνή συνέδρια

Συµµετοχές σε
επιτροπές
επιστηµονικών
συνεδρίων
Συµµετοχές σε
συντακτικές
επιτροπές
επιστηµονικών
περιοδικών

Βιβλιοκρισίες

Αναφορές του
ειδικού/
επιστηµονικού
τύπου

Αναγνώριση του επιστηµονικού και άλλου έργου
Ετεροαναφορές

Ι.3

2007
2006
2005
27

Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζονται
από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004
2003
Σύνολο
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες,
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Ι.4

ΙΙ.

Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ι.4.1 Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται
σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία συντονίζετε; Σε ποια απλώς
συµµετέχετε;

Ι.4.2

Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα
ερευνητικά αυτά προγράµµατα ή/και έργα;

Ι.4.3

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν στις ερευνητικές σας
δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι
διδάκτορες;

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν
εφαρµογή)

ΙΙ.1 Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
ΙΙ.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών
εργαστηρίων.
ΙΙ.3 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
ΙΙ.4 Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
ΙΙ.5 Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες
υποδοµές;
ΙΙ.6 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
ΙΙ.7 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο
υπάρχων εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν
ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισµού του;

ΙΙ.8 Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση
των ερευνητικών υποδοµών;
ΙΙ.9 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
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(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
ΙΙ.10 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων;
Αναφέρατε παραδείγµατα.

ΙΙΙ. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό
σύνολο.

2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος
χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα
Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πανεπιστήµιο
Σχολή
Τµήµα
Τοµέας
Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα
Επιστηµονική Ειδίκευση
Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος
Προπτυχιακό /
Μεταπτυχιακό

Τίτλος Μαθήµατος

Ι.1

Περιγραφή / Περιεχόµενο µαθήµατος

Ι.2

Μαθησιακοί στόχοι

Ι.3

Είδος Μαθήµατος
Εξάµηνο
Υποχρεωτικό (Υ),
∆ιδασκαλίας
Υποχρεωτικής
1ο – 12ο
Επιλογής (ΥΕ),

Υποβάθρου (ΥΠ),
Επιστηµονικής
Περιοχής (ΕΠ),

Μάθηµα Κορµού
(ΚΟ),
Ειδίκευσης (ΕΙ∆),
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Ελεύθερης Επιλογής
(ΕΕ)

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ),
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων
(Α∆)

Κατεύθυνσης (ΚΑ)

Ι.4 ∆ιδασκαλία
Προβλεπόµενες Ώρες ∆ιδασκαλίας
ανά εξάµηνο
Σύνολο
Χρήση
∆ιδακτικέ
εβδοµαδιαίων
Πολλαπλής
Μικρέ
ς
ωρών
Βιβλιογραφία
∆ιαλέξει
ς
Μονάδες
Εργαστήρια
Άλλη
διδασκαλίας
ς (Ναι/Όχι)
ς
οµάδε
ς
Ι.5 Ενηµέρωση – Αξιολόγηση
Το µάθηµα περιλαµβάνεται
στον Οδηγό Σπουδών;
Υπάρχει ιστοσελίδα
(Ναι/Όχι)
µαθήµατος; (Ναι/Όχι)
Σελίδα αναφοράς
∆ιεύθυνση URL
µαθήµατος

ΙΙ.

Εργασία ή
Πρόοδος (Ναι /
Όχι)
Υποχρεωτική /
Προαιρετική

Έχει γίνει στο τρέχον
εξάµηνο αξιολόγηση του
µαθήµατος από τους
φοιτητές; (Ναι/Όχι)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ.1 ∆ιδακτέα Ύλη
ΙΙ.1.1 Πότε πραγµατοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρµογή / επικαιροποίηση της
ύλης του µαθήµατος;

ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης µε άλλα µαθήµατα και πώς το αντιµετωπίζετε;

ΙΙ.2 ∆ιδακτικά Βοηθήµατα
ΙΙ.2.1 Βοηθήµατα που διανέµονται στους φοιτητές για το συγκεκριµένο µάθηµα.

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθηµάτων και µε ποια διαδικασία;

ΙΙ.2.3 Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα;
ΙΙ.2.4 Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων;
ΙΙ.2.5 Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του µαθήµατος, τους
µαθησιακούς στόχους και τον τρόπο αξιολόγησης τους;
ΙΙ.3 Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες
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ΙΙ.3.1 Έχετε ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές;
ΙΙ.3.2 Πώς µεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία
(π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);
ΙΙ.3.3 Οργανώνετε στο πλαίσιο του µαθήµατος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών /
διαλέξεις επιστηµόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία µε τοπικούς,
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς
φορείς;
ΙΙ.4 Συµµετοχή των φοιτητών στο µάθηµα
Κατά την εκτίµησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά µέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό µέρος του
µαθήµατος;
0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

∆εν γνωρίζω

ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα
ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης;
Σηµειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις µεθόδους που χρησιµοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδοσης των
φοιτητών στο συγκεκριµένο µάθηµα.

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου
Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαµήνου
Πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση):
Κατ’ οίκον εργασία:
Προφορική παρουσίαση εργασίας:
Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:
Άλλα * :
* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης.
Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή
πρακτικών ασκήσεων; (Nαι ή Όχι)
Λαµβάνουν οι φοιτητές συστηµατικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο µέσον
του εξαµήνου; (Nαι ή Όχι).
ΙΙ.5.2 Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των
φοιτητών;

ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΙΙΙ.1 ∆ιαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή του µαθήµατος
ΙΙΙ.1.1 Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα:
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του
υποστηρικτικού εξοπλισµού και τη διαθεσιµότητά τους.

ΙΙΙ.1.2 Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα:
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του
εργαστηριακού εξοπλισµού και της διαθεσιµότητάς τους.
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ΙΙΙ.1.3 Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός
προγραµµατισµένων ωρών;
ΙΙΙ.1.4 Σπουδαστήρια:
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και
της διαθεσιµότητάς τους.
ΙΙΙ.1.5 Χρησιµοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά)
ΙΙΙ.1.6 Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη
(βιβλιογραφία και άλλοι µαθησιακοί πόροι);

ΙΙΙ.1.7 Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή;
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες.

ΙΙΙ.2 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΙΙΙ.2.1 Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη
διδασκαλία του µαθήµατος και πώς;
ΙΙΙ.2.2 Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε
παραδείγµατα).

ΙΙΙ.2.3 Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;
ΙΙΙ.2.4 Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
ΙΙΙ.2.5 Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς;

ΙV. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙV.1 Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο
µάθηµα και πότε;

ΙV.2 Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του
µαθήµατος;
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών
Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών)
Μέσος όρος
Βαθµολογίας
8.5(σύνολο
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4
10.0
Έτος
φοιτητών)
2007-2006
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2006-2005
2005-2004
2004-2003
2003-2002
V.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

V.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από
τους φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού
ερωτηµατολογίου.
V.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων;

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Τα ερωτηµατολόγια διανέµονται σε ώρα του µαθήµατος µεταξύ της 8ης και 10ης
εβδοµάδας διδασκαλίας του µαθήµατος και συµπληρώνονται ανωνύµως από τους
φοιτητές. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη
γραµµατεία του τµήµατος σε σφραγισµένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το
σκοπό αυτό.
Η συµπλήρωση του εµπιστευτικού αυτού ερωτηµατολογίου είναι πολύ σηµαντική.
Συγκεντρώνει χρήσιµες πληροφορίες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τους
διδάσκοντες για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µελλοντικών µαθηµάτων. Ιδιαίτερη αξία
έχουν τα σχόλια που µπορείτε να συµπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηµατολογίου.
Ονοµασία και κωδικός µαθήµατος
Υπεύθυνος ∆ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο):
Ηµεροµηνία:
Επικουρικό ∆ιδακτικό Προσωπικό:
Βαθµολογική Κλίµακα
Καθόλου
1

Λίγο
2

Μέτρια
3

Πολύ

Πάρα
πολύ

4
5

Απαράδεκτη

Μη ικανοποιητική

Μέτρια

Ικανοποιητική

Πολύ
καλή

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι ερωτήσεις µε
* αφορούν εργαστηριακά µαθήµατα):
Α. Το µάθηµα:
1. Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς;
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος;
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη;

1 2 3 4 5
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4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του
θέµατος;
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα («σύγγραµµα», σηµειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία)
χορηγήθηκαν εγκαίρως;
6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σηµειώσεις;
7. Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη;
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος;
9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση µε άλλα µαθήµατα.
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του;
11. Χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων.
12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων.
13. Πώς κρίνετε τον αριθµό ∆ιδακτικών Μονάδων σε σχέση µε τον φόρτο εργασίας;
14. ∆ιαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης.
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες
15. Το θέµα δόθηκε εγκαίρως;
16. Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική;
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδοµητικά και αναλυτικά;
20. ∆όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
21. Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο θέµα;

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

1 2 3 4 5

Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό:
28. Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης;

1 2 3 4 5

∆. Το Εργαστήριο:
29. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του;
30. Είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις;
31. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων / ασκήσεων;
32. Είναι επαρκής ο εξοπλισµός του εργαστηρίου;

1 2 3 4 5

Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια:
33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .
34. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.
35. Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις
36. Μελετώ συστηµατικά την ύλη.
37. Αφιερώνω εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος:
1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1 2 3 4 5

Παρατηρήσεις και σχόλια:
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14. Παράρτηµα 3: Κανονισµός Εκπόνησης ∆ιπλωµατικών
Εργασιών
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Σ Χ Ο Λ Η

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Πρόλογος
Η ολοκλήρωση των σπουδών του Πολιτικού Μηχανικού γίνεται µε την εκπόνηση της
διπλωµατικής εργασίας (∆.Ε.) κατά το δέκατο εξάµηνο. Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας
είναι κατά βάση ερευνητικός. Αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη της αυτενέργειας του φοιτητή σε
ένα ορισµένο γνωστικό αντικείµενο της αρεσκείας του. Συνήθως η ∆.Ε. πραγµατεύεται ένα
γνωστικό αντικείµενο, το οποίο σχετίζεται µε ένα ή περισσότερα από τα µαθήµατα που επέλεξε ο
φοιτητής κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών του.
Στον παρόντα κανονισµό, ο οποίος εγκρίθηκε οµόφωνα στη 13/24-01-2002 Γενική Συνέλευση
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆ΠΘ, περιλαµβάνονται α) όλα τα απαραίτητα στοιχεία
για την εκπόνηση µιας άρτιας διπλωµατικής εργασίας, έτσι ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει έγκαιρα
τα βήµατα εκείνα που θα τον οδηγήσουν στο πιο ενδιαφέρον γι’ αυτόν θέµα και στα µέλη ∆.Ε.Π
που θα συνεργαστεί, καθώς και τον τρόπο συγγραφής της ∆.Ε. και β) οι υποχρεώσεις των µελών
∆.Ε.Π για την εκπόνηση των ∆.Ε.
Σε παράρτηµα περιλαµβάνεται χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του κανονισµού, καθώς
επίσης και τα απαραίτητα έντυπα ανάθεσης διπλωµατικών, βαθµολογίας κ.λ.π., για τη
διευκόλυνση και την οµοιόµορφη δράση των Τοµέων.
Ευελπιστούµε ότι ο κανονισµός θα αποτελέσει ένα σηµαντικό βοήθηµα στους φοιτητές αλλά και
στα µέλη ∆ΕΠ.

Ιωάννης Β. ∆ιαµαντής
Αν. καθηγητής
Πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
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1. Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας
Η διπλωµατική εργασία (∆.Ε.) είναι µια επιστηµονική, κατά προτίµηση εφαρµοσµένη
εργασία, την οποία εκπονεί ο φοιτητής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, µε σκοπό
αφενός τη συστηµατοποίηση και εφαρµογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει από τις
σπουδές του και αφετέρου την εµβάθυνση σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.
Παράλληλα, η ∆.Ε. είναι το πρώτο σοβαρό τεχνικό και επιστηµονικό κείµενο που
καλείται να συντάξει ο µέλλων Πολιτικός Μηχανικός, σύµφωνα µε µια σαφή
επιστηµονική µεθοδολογία. Ταυτόχρονα, η ∆.Ε. αποτελεί για τους φοιτητές του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών την τελική εξέταση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και
την απόκτηση του διπλώµατός τους. Η ∆.Ε. είναι ισότιµη µιας εργασίας επιπέδου M.Sc.
των ισότιµων Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων, έχοντας τύποις και ουσία το επίπεδο, το
περιεχόµενο και την ελάχιστη διάρκεια (ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο) µιας αντίστοιχης
εργασίας.

2. ∆ιαδικαστικά θέµατα
Η ∆.Ε. ανατίθεται από έναν Τοµέα του Τµήµατος σ' ένα φοιτητή ή σε ολιγοµελή οµάδα
φοιτητών (όχι πάνω από τρεις και µε σαφή διακριτοποίηση της βαθµολόγησης), εφόσον η
έκταση της εργασίας είναι µεγάλη ή οι απαιτήσεις του θέµατος το επιβάλλουν. Οι φοιτητές
εκπονούν τη ∆.Ε. αναπτύσσοντας δική τους πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα καθοδηγούνται από
ένα τουλάχιστον µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος ή άλλου Τµήµατος µε την προϋπόθεση ότι του έχει
ανατεθεί µάθηµα στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.
3. Επιλογή διπλωµατικής εργασίας
Η ενηµέρωση επί των θεµάτων των διπλωµατικών εργασιών θα γίνεται από τους Τοµείς
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. Ο κάθε Τοµέας δύναται να διοργανώνει εκδήλωση, στην
οποία θα παρουσιάζονται τα θέµατα των ∆.Ε. και οι κατευθυντήριες γραµµές τους. Τον Ιούνιο, ο
κάθε Τοµέας ανακοινώνει επίσηµα όλα τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών που προτείνουν
τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τοµέα. Οι φοιτητές, που έχουν το δικαίωµα να επιλέγουν διπλωµατική
ο
εργασία, είναι αυτοί που τελειώνουν το 4 έτος σπουδών. Η επιλογή του θέµατος της
διπλωµατικής εργασίας εκ µέρους του φοιτητή γίνεται σε συνεργασία µε το αντίστοιχο µέλος
∆.Ε.Π. Εάν περισσότεροι του ενός φοιτητές επιλέξουν το ίδιο θέµα, το µέλος ∆.Ε.Π. (επιβλέπων)
θα επιλέγει το φοιτητή που έχει τις καλύτερες επιδόσεις στο σχετικό γνωστικό αντικείµενο. Ο
ακριβής τίτλος του θέµατος της ∆.Ε. διατυπώνεται κατά το πέρας της εκπόνησης της ∆.Ε. σε
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα.
Μετά την επιλογή των θεµάτων από τους φοιτητές (έντυπο 1, παράρτηµα), συνέρχονται οι Τοµείς
και ορίζουν τις τριµελείς εξεταστικές επιτροπές. Η τριµελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από
τον επιβλέποντα και δύο άλλα µέλη ∆.Ε.Π. µε συγγενή εξειδίκευση, τα οποία δύνανται να
ανήκουν και σε διαφορετικούς Τοµείς. Πέραν των τακτικών µελών των εξεταστικών επιτροπών,
ορίζονται και αναπληρωµατικά µέλη. Στη συνέχεια ο Τοµέας συντάσσει, για κάθε φοιτητή που θα
εκπονήσει ∆.Ε. στον Τοµέα, µια σελίδα (έντυπο 2, παράρτηµα), στην οποία αναφέρεται ότι ο
Τοµέας αποδέχεται την εκπόνηση της ∆.Ε. µε το συγκεκριµένο θέµα και τα µέλη της τριµελούς
εξεταστικής επιτροπής (τακτικά και αναπληρωµατικά). Οι σελίδες µε τα ονόµατα κοινοποιούνται
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.
Μετά το πέρας της προφορικής παρουσίασης, η εξεταστική επιτροπή συµπληρώνει µια σελίδα
(έντυπο 3, παράρτηµα), που περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε την παρουσίαση, εξέταση και
βαθµολόγηση της διπλωµατικής εργασίας. Συγκεκριµένα, σ΄ αυτή την σελίδα αναγράφεται η
τριµελής εξεταστική επιτροπή και οι αντίστοιχοι βαθµοί. Η εν λόγω σελίδα αποστέλλεται στο
Τµήµα και επίσης αποτελεί την πρώτη σελίδα του κειµένου της ∆.Ε. Σηµειώνεται ότι ο φοιτητής
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υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον επιβλέποντα (έντυπο 1) πριν από την έναρξη της
εκπόνησης της ∆.Ε., εάν δέχεται την αναγραφή της βαθµολογίας στην πρώτη σελίδα της ∆.Ε.
4. Υποχρεώσεις µελών ∆.Ε.Π.
Ο ελάχιστος αριθµός διπλωµατικών εργασιών, τις οποίες ένα µέλος ∆.Ε.Π. µπορεί να επιβλέψει,
είναι τέσσερις (4). Αυτό σηµαίνει ότι ένα µέλος ∆.Ε.Π., που δεν έχει αναλάβει τουλάχιστον
τέσσερις διπλωµατικές εργασίες, δεν µπορεί να αρνηθεί την επίβλεψη µιας ακόµη ∆.Ε. Σε ειδικές
περιπτώσεις, µε απόφαση του Τοµέα, µπορεί να µειωθεί ο ελάχιστος αριθµός εργασιών ανά
µέλος ∆.Ε.Π.
Ο µέγιστος αριθµός διπλωµατικών εργασιών, που δύναται να επιβλέψει ένα µέλος ∆.Ε.Π., είναι
δέκα (10).
5. Εκπόνηση
Η ∆.Ε. εκπονείται µε ευθύνη του φοιτητή, µε τη συνεχή παρακολούθηση - βοήθεια του
επιβλέποντος. Η ∆.Ε. υποβάλλεται σε τέσσερα αντίτυπα, ένα για κάθε µέλος της τριµελούς
εξεταστικής επιτροπής και ένα για τη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής. Επίσης, ένα αντίτυπο
σε ηλεκτρονική µορφή κατατίθεται στον Τοµέα. Η τελική παράδοση της ∆.Ε. γίνεται σύµφωνα µε
το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, το αργότερο οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκάστοτε
καθοριζόµενη ηµεροµηνία εξέτασης.
Αν κάποιος φοιτητής επιθυµεί αλλαγή του θέµατος της ∆.Ε., η οποία συνεπάγεται και αλλαγή του
επιβλέποντος, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Τοµέα, στον οποίο ανήκει ο επιβλέπων,
δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η αλλαγή. Για την αλλαγή αυτή
απαιτείται και η γνώµη του επιβλέποντος µέλους ∆.Ε.Π. Αλλιώς το ζήτηµα εξετάζεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος.

6. ∆ιάρκεια εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας
ου

Η διπλωµατική εργασία εκπονείται επίσηµα κατά τη διάρκεια του 10 εξαµήνου. Η διάρκεια
εκπόνησης εκτιµάται σε πέντε (5) µήνες συνεχούς και αποκλειστικής ενασχόλησης.
7. Βαρύτητα της ∆.Ε. στο βαθµό του διπλώµατος
Η βαρύτητα της ∆.Ε. στο γενικό βαθµό του διπλώµατος καθορίζεται από αποφάσεις του
Τµήµατος.
8. Χρηµατοδότηση διπλωµατικής εργασίας
Η κάλυψη των δαπανών της ∆.Ε. καθορίζεται εκάστοτε από αποφάσεις του Τµήµατος.
9. Αξιολόγηση της ∆.Ε.
Η εξέταση της ∆.Ε. είναι προφορική και γίνεται δηµόσια σε ανοικτή συγκέντρωση του
αντίστοιχου Τοµέα, σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο. Η εξέταση
και βαθµολόγηση της ∆.Ε. γίνεται από την ορισθείσα τριµελή εξεταστική επιτροπή µελών ∆.Ε.Π.
Ο τελικός βαθµός της ∆.Ε. προκύπτει ως ο µέσος όρος των βαθµών των τριών εξεταστών,
στρογγυλοποιηµένος προς την πλησιέστερη ακέραια ή µισή µονάδα. Κατώτερος βαθµός
επιτυχίας θεωρείται το πεντέµισι (5.5).
139

Φοιτητής που δεν πέτυχε στις εξετάσεις της ∆.Ε., µπορεί να εξεταστεί σε επόµενη εξεταστική
περίοδο. Αν ο φοιτητής αποτύχει και δεύτερη φορά, έχει το δικαίωµα να ζητήσει νέο θέµα στον
ίδιο ή σε άλλο Τοµέα, προκειµένου να εξεταστεί σε επόµενη περίοδο.
Ο βαθµός της ∆.Ε. µπορεί να βελτιωθεί, µετά από αίτηµα του φοιτητή, στην επόµενη εξεταστική
περίοδο, εφόσον ο φοιτητής συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής και
παρουσιάσει εκ νέου τη ∆.Ε.
Η βαθµολογία της ∆.Ε. θα παραδίδεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
µετά από επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε όλα τα προπτυχιακά µαθήµατα.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ∆.Ε. είναι τα εξής:
1. Κατανόηση και σε βάθος κάλυψη του θέµατος
2. Βαθµός δυσκολίας του θέµατος
3. Βαθµός επίτευξης των προδιαγραµµένων στόχων
4. Πρωτοτυπία
5. ∆υνατότητα βιβλιογραφικής διερεύνησης
6. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ιδίων σκέψεων εκ µέρους του φοιτητή
7. Εργατικότητα και ζήλος του φοιτητή
8. Παρουσίαση ∆.Ε. (γραπτή εµφάνιση κειµένου, προφορική παρουσίαση).
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση του θέµατος
και εκτιµώνται κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Παράλληλα µε την κατάθεση της
βαθµολογίας, τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής καταθέτουν τη σχετική αξιολόγηση της
ανταπόκρισης του φοιτητή στα ανωτέρω κριτήρια.
10. Βράβευση διπλωµατικών εργασιών
Η βράβευση των καλύτερων ∆.Ε. κατ’ έτος γίνεται από εξωπανεπιστηµιακούς φορείς (π.χ.
Τ.Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

11. Το Τεύχος του Κειµένου
Το τεύχος του κειµένου της ∆.Ε., που θα είναι βιβλιοδετηµένο, αποτελείται από τα εξής µέρη:
α. Εξώφυλλο
β. Σελίδα τίτλου
γ. Εντολή θέµατος
δ. Πρόλογο
ε. Ευχαριστίες
στ. Πίνακα περιεχοµένων
ζ. Πίνακα Σχηµάτων και ∆ιαγραµµάτων
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η. Κατάλογο Πινάκων
θ. Περίληψη της Εργασίας και Λέξεις Κλειδιά
ι. Περίληψη σε µια ξένη γλώσσα
ια. Κυρίως εργασία
ιβ. Βιβλιογραφία
ιγ. Παραρτήµατα
α. Το Εξώφυλλο
Το Εξώφυλλο είναι φύλλο από χαρτί κολλάζ µε διαστάσεις Α4. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να
προκύπτει ύστερα από πολλή σκέψη και να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο
περιεχόµενο της ∆.Ε. Πριν αποφασιστεί, ο τίτλος πρέπει να συζητείται µε τον επιβλέποντα. Κατά
κανόνα η ακριβής διατύπωση του τίτλου γίνεται µετά την ολοκλήρωση της εργασίας.
β. Η Σελίδα Τίτλου
Είναι σελίδα όπου τυπώνεται ό,τι και στο εξώφυλλο (επανάληψη).
γ. Εντολή θέµατος
Είναι η εντολή θέµατος (1 σελίδα) που δόθηκε στο φοιτητή και που υπογράφεται από τον
επιβλέποντα και τα άλλα δυο µέλη ∆ΕΠ.
δ. Ο Πρόλογος
∆ιατυπώνεται περιληπτικά ο προβληµατισµός και ο σκοπός που οδήγησαν στην εκπόνηση της
εργασίας. Καλό είναι να γνωρίζει ο φοιτητής ότι ο Πρόλογος διαβάζεται από όλους, ακόµη και
από εκείνους που δε διαβάζουν το κυρίως σώµα της ∆.Ε.
ε. Οι Ευχαριστίες
∆ιατυπώνονται οι ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της
εργασίας (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Οργανισµούς, Εταιρίες, Καθηγητές, Ε∆Π, συµφοιτητές, άλλα
άτοµα κ.λπ.). Αναφέρεται επίσης το όνοµα εκείνου που καθοδήγησε τη ∆.Ε.
στ. Ο Πίνακας Περιεχοµένων
Σ’ αυτόν τον πίνακα γράφονται οι τίτλοι των Κεφαλαίων και των Παραγράφων του κειµένου της
εργασίας και η αντίστοιχη σελίδα.
ζ. Οι Πίνακες Εικόνων, Σχηµάτων, ∆ιαγραµµάτων και Χαρτών
Σ’ αυτούς τους πίνακες γράφονται: ο αύξων αριθµός, ο τίτλος και η σελίδα για κάθε εικόνα,
σχήµα, διάγραµµα ή χάρτη που υπάρχει στο κείµενο. Υπάρχει ένας πίνακας για κάθε κατηγορία.
Στην περίπτωση που ακολουθεί και φάκελος σχηµάτων, γράφονται τα στοιχεία και αυτών µε την
ένδειξη ότι βρίσκονται στο φάκελο.
η. Ο Κατάλογος Πινάκων
Σ’ αυτό τον κατάλογο γράφονται: ο αύξων αριθµός, ο τίτλος και η σελίδα για κάθε πίνακα που
υπάρχει στο κυρίως κείµενο.
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Όταν η ∆.Ε. περιέχει σήµατα, σύµβολα, όρους ή ακρώνυµα που δε γίνονται εύκολα κατανοητά
από τον αναγνώστη, αυτά πρέπει να προσδιορίζονται ή να επεξηγούνται σε κατάλογο που
ακολουθεί τον Πίνακα Περιεχοµένων.
θ. Περίληψη και Λέξεις - Κλειδιά
Είναι ίσως το σπουδαιότερο τµήµα της ∆.Ε. µαζί µε τον Πρόλογο, διότι είναι αυτό που συνήθως
διαβάζεται από όλους. Περιέχει µέσα σε µια ή δύο το πολύ παραγράφους το τι και γιατί έγινε,
ποια ήταν τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι τυχόν προτάσεις. Κανονικά η Περίληψη δεν
πρέπει να υπερβαίνει τη µια σελίδα.
Στο τέλος της Περίληψης γράφονται Λέξεις – Κλειδιά (σηµειογραφίες θεµατικής ταξινόµησης των
περιεχοµένων της εργασίας).
ι. Η Περίληψη σε µια ξένη γλώσσα
Αποτελεί µετάφραση της ελληνικής Περίληψης σε µια ή περισσότερες από τις πιο διαδεδοµένες
ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά κ.λπ.).
Πριν από την περίληψη στην ξένη γλώσσα, στο πάνω µέρος της σελίδας γράφεται ο τίτλος της
∆.Ε. και τα ονόµατα των φοιτητών κατ’ αλφαβητική σειρά στην ίδια ξένη γλώσσα, καθώς και το
παρακάτω αγγλικό κείµενο, που προσαρµόζεται ανάλογα στη γλώσσα που είναι γραµµένη η
περίληψη:
Thesis Submitted for the Degree
“Diploma of Civil Engineering” (Dipl.- Eng.)
Democritus University of Thrace, Greece.
Supervisor: Dr Name…….
Συνιστάται στους φοιτητές, που επιθυµούν να συνεχίσουν µεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό, να επεκτείνουν αυτή την ξενόγλωσση περίληψη σε 3-4 σελίδες και να µεταφράζουν
τους τίτλους των Σχηµάτων, Εικόνων, Πινάκων.
ια. Η Αρίθµηση των Σελίδων
Όλες οι παραπάνω σελίδες έχουν ξεχωριστή αρίθµηση µε λατινικούς αριθµούς ( i, ii, iii, iv,
v,…….ix, x, xi κ.λπ.), η οποία αρχίζει από τη σελίδα του τίτλου. Η αρίθµηση µε αραβικούς
αριθµούς ( 1, 2, …..κ.λπ. ) αρχίζει από το κυρίως σώµα της εργασίας.
ιβ. Το Κυρίως Σώµα της Εργασίας
Η κυρίως εργασία χωρίζεται σε Κεφάλαια, Παραγράφους και Εδάφια που αριθµούνται µε την
ενιαία δεκαδική κατάταξη, π.χ. 2.1.4 (2=αριθ. κεφαλαίου, 1=αριθµός παραγράφου, 4=αριθµός
εδαφίου).
Η γλώσσα και η σύνταξη του κειµένου θα πρέπει να είναι οµοιογενής.
Για την καλαίσθητη και σωστή εµφάνιση του κειµένου, θα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω :
α) Οι τίτλοι των Κεφαλαίων, των Παραγράφων και των Εδαφίων να είναι διαφοροποιηµένοι
(µέγεθος, υπογράµµιση, ένταση κ.λπ.).
β) Το πλάτος Πινάκων, Σχηµάτων, ∆ιαγραµµάτων ή Εικόνων, καλό θα είναι να µην ξεπερνά το
πλάτος του κειµένου.
γ) Αν χρειάζεται να γραφούν µαθηµατικές σχέσεις, αυτές γράφονται στο κέντρο της σελίδας και
αριθµούνται (σε παρένθεση, στο δεξιό άκρο της σελίδας). Αν στη συνέχεια της εργασίας
χρησιµοποιηθεί µια σχέση, γίνεται αναφορά σ’ αυτή µόνο µε τον αριθµό της και τη λέξη Σχέση
[π.χ. Σχέση (2) ].
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Για κάθε πρόταση, γνώµη ή αποτέλεσµα, που περιλαµβάνεται σε οποιοδήποτε µέρος του
κειµένου της ∆.Ε. και έχει αναφερθεί ή βρεθεί από άλλο ερευνητή ή µελετητή, πρέπει να γίνεται
συγκεκριµένη αναφορά (δηλαδή σε ποιον ανήκει). Υπάρχουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι
αναφοράς στο κείµενο:
Ο «συγγραφέας» το 1988 αναφέρει ότι το επίπεδο της θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια
παρέµεινε σταθερό µε πολύ µικρές διακυµάνσεις, ή
-

Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, το επίπεδο της θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια
παρέµεινε σταθερό µε πολύ µικρές διακυµάνσεις
(« συγγραφέας» 1988), ή

-

Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, το επίπεδο της θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια
παρέµεινε σταθερό µε πολύ µικρές διακυµάνσεις [15].

Ο αριθµός 15, παραπάνω στις αγκύλες, δηλώνει ότι, στον κατάλογο των βιβλιογραφικών πηγών,
η
η 15 αναφορά είναι η εργασία του «συγγραφέα» από την οποία προκύπτει η πληροφορία που
χρησιµοποιήθηκε. (Ο τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς που επιλέγεται πρέπει να είναι ενιαίος σε
όλη την έκταση της ∆.Ε. ).
Όταν χρησιµοποιούνται οι ίδιες ακριβώς λέξεις και φράσεις, όπως αυτές εµφανίζονται σε άλλη
βιβλιογραφική πηγή, οι φράσεις αυτές µπαίνουν σε εισαγωγικά, ενώ βεβαίως αναφέρεται και η
πηγή. Αν πρόκειται για Εικόνες, Σχήµατα, ∆ιαγράµµατα ή Πίνακες, η πηγή αναφέρεται πάνω σ’
αυτά (στον τίτλο- λεζάντα). Αν οι µεταφερόµενες ή δανεισθείσες φράσεις ξεπερνούν τις 20 σειρές,
το δανειζόµενο κείµενο µπαίνει ολόκληρο σε εισαγωγικά και διαφοροποιείται σαφώς από το
λοιπό κείµενο ως προς την εµφάνιση (π.χ. πλάγια γραφή ή µικρότερο πλάτος στο κείµενο). Η
ικανοποίηση των όρων αυτών, ως προς τη χρήση των δανειζοµένων φράσεων, είναι
υποχρεωτική. Η ελαφρά διαφοροποίηση των φράσεων, έτσι ώστε να µη φαίνεται η αντιγραφή,
σχεδόν πάντα γίνεται αντιληπτή και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται.

ιγ. Η Βιβλιογραφία
Είναι κατάλογος των βιβλιογραφικών πηγών (βιβλίων, άρθρων, µελετών και λοιπών
δηµοσιεύσεων) που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της ∆.Ε. Όταν έχουµε βιβλία ή
αυτοτελή έργα γράφουµε κατά σειρά :
-

Το επώνυµο και το αρχικό του ονόµατος του συγγραφέα

-

Τον τίτλο του βιβλίου, πλήρη και υπογραµµισµένο

-

Την έκδοση (µόνο αν είναι 2 , 3 κ.ο.κ.)

-

Τον τόπο έκδοσης

-

Τον εκδοτικό οίκο

-

Το χρόνο έκδοσης

-

Τον τόµο (αν το έργο αποτελείται από περισσότερους από έναν τόµους).

η

η

Εννοείται ότι, από τα παραπάνω παραλείπονται τα στοιχεία εκείνα που δε διατίθενται.
Όταν πρόκειται για άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό, η σειρά γραφής είναι η εξής:
1) Συγγραφέας, 2) Τίτλος άρθρου, σε εισαγωγικά, 3) Όνοµα περιοδικού, υπογραµµισµένο, 4)
Αριθµός τόµου και αριθµός τεύχους, 5) Έτος έκδοσης και 6) Σελίδες που καταλαµβάνει το άρθρο
στο τεύχος.
Στο Παράρτηµα υπάρχει µια σειρά παραδειγµάτων γραφής της βιβλιογραφίας όταν πρόκειται για
βιβλίο, για εργασία σε περιοδικά, για Πρακτικά Συνεδρίου , για ∆ιπλωµατική Εργασία, για εργασία
υπό έκδοση κ.λπ.
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Εκείνο που πρέπει επίσης να προσεχθεί, είναι ότι γράφουµε στη βιβλιογραφία το όνοµα του
συγγραφέα και τον τίτλο της εργασίας στη γλώσσα που είναι γραµµένη η εργασία.

ιδ. Τα Παραρτήµατα
Τα Παραρτήµατα είναι Κεφάλαια της εργασίας εκτός του κυρίως κειµένου που δεν έχουν άµεση
συνάφεια µε την πορεία της ∆.Ε. Κάθε Παράρτηµα έχει διάταξη αντίστοιχη µε το Κεφάλαιο της
εργασίας, αλλά αριθµείται µε κεφαλαίο ελληνικό γράµµα (π.χ. Παράρτηµα Α, Παράρτηµα Β
κ.ο.κ.).
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ιούνιος: Ανάρτηση θεµάτων διπλωµατικών εργασιών από τα µέλη ∆.Ε.Π
του Τµήµατος ή τους διδάσκοντες του Τµήµατος.
2. Οκτώβριος:
∆ήλωση διπλωµατικών εργασιών από τους φοιτητές (έντυπο
1), αποδοχή από τον Τοµέα και ορισµός τριµελών
εξεταστικών επιτροπών (έντυπο 2)
3. Νοέµβριος:
Ανακοίνωση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

(έντυπο 1)

Σ Χ Ο Λ Η

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ…………………………………………………………………………

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή ………………………………………………………………………… ΑΕΜ ……………
Έτος

1

ης

εγγραφής

στο

Τµήµα

……………….………………………………………………………………………………
Κατεύθυνση Σπουδών … ……………………………….………………………………………………………………
∆ηλώνω ότι επιθυµώ να εκπονήσω, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κανονισµό του Τµήµατος, τη ∆ιπλωµατική
Εργασία

µε

θέµα

…

……………………………….………

……………………………….……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………
……….
βαθµίδα

ονοµατεπώνυµο

και επιβλέποντα τον ………………………………………………………………………………………………
Επίσης δηλώνω ότι αποδέχοµαι / δεν αποδέχοµαι την αναγραφή της βαθµολογίας στην πρώτη σελίδα της
διπλωµατικής µου.
Ο/Η ∆ηλ …………………

(υπογραφή)
(ονοµατεπώνυµο)

Ηµεροµηνία

………………………….………………………….
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

(έντυπο 2)

Σ Χ Ο Λ Η

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ…………………………………………………………………………
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Τοµέας………………………………………………………………………….
αποδέχεται την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο:
«………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………
………………...…………….»
από το φοιτητή (τους φοιτητές):
Ονοµατεπώνυµο

Α.Μ.

……….………………………..……………………………

…………………….

……………….……………………..……………………… ……….……………
………….……………………..…………………………… ….…………………
και ορίζει:
βαθµίδα

ονοµατεπώνυµο

Επιβλέποντα τον ….……………………..………………………………….……………………..…
Τακτικά µέλη τους …….……………………..………………………………….……………………..
….……………………..………………………………….………………………..
και Αναπληρωµατικά µέλη
…….……………………..………………………………….……………………..…………………………
…………………………………………………..………
Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα
(υπογραφή)
(ονοµατεπώνυµο)

Ξάνθη, ………………………….
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

(έντυπο 3)

Σ Χ Ο Λ Η

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ…………………………………………………………………………
Η

διπλωµατική

εργασία

του/της

(ονοµατεπώνυµο/ΑΜ………………………………)

µε

τίτλο…………………………………………………………………..………….………
……………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….………
εξετάστηκε και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόµενό της και την παρουσίαση.

Η τριµελής εξεταστική επιτροπή

ονοµατεπώνυµο

βαθµίδα

βαθµός

υπογραφή

Επιβλέπων: ………………………………..…… ………… …………… ...…………
Μέλος

………………………………..……

…………

……………

…………… Μέλος

………………………………..…… ………… …………… ...…………

Ηµεροµηνία παρουσίασης ………………………….………………………….
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15. Παράρτηµα 4: Σχέσεις µε κοινωνικούς / πολιτιστικούς /
παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
Απάντησαν 26 µέλη (εκ των οποίων τα 2 δεν δήλωσαν κάτι): 49%
Αγγελίδης

Κλήµης

Πανταζοπούλου

Βασιλειάδης

Κοκκάλης

Παντοκράτορας

Γδούτος

Κώνστα

Παπαδόπουλος Μ.

Γκράτζιου

Κωτσοβίνος

Πλιάκας

Γούναρης

Λαντίτσου

Προφυλλίδης

∆ιαµαντής

Μανωλιάδης

Πρωτοπαπάς

Ελένας

Μάρκου

Χαλιορής

Ζαχαρόπουλος

Μπαλόπουλος

Χρυσάνθου

Ιωσηφίδου

Παναγιωτακόπουλος

1. Συνεργαστήκατε σε κάποιο έργο µε κοινωνικό, πολιτιστικό ή παραγωγικό φορέα;
13 Όχι, Ναι: 14 +3 (Γαλούσης, Τζουρµακλιώτου, Λιώλιος), 32% επι του
συνόλου.
∆ΕΠ Προπτ.
Μεταπτ. Υποψ.
Φορείς Παραγωγικοί
φοιτητές

φοιτητές

Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας

3

4

2

Ελληνική Εταιρία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

3

4

2

Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιαχείρισης Έργων

3

4

2

Περιφέρεια ΑΜ-Θ

9

Μετρό Θεσσαλονίκης

1

Μητρόπολη Ξάνθης

6

ΤΕΕ –Περιφερειακό Τµήµα Θράκης

2

1

∆ιδάκ.

1

5

1

ΤΕΕ –Περιφερειακό Τµήµα Αν. Μακεδονίας
Πλαστικά Θράκης

3

∆ήµος Χρυσούπολης

5

∆ήµος Ξάνθης-∆ΕΥΑΞ

4

2

2

Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Ροδόπης

3

2

2

∆ήµος Σαπών

3

2

2

Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ

1

∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων

1

Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.

2

3

2

4

2

1
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Φορέας ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

1

∆ήµος Παρανεστίου

3

2

2

7

15

1

1

1

1

∆ήµος Καβάλας
ΣΥΝΟΛΟ

36

8

Φορείς Κοινωνικοί
Σοροπτιµιστικός Όµιλος Ξάνθης

3

Σοροπτιµιστικός Όµιλος Κοµοτηνής

2

Οµάδα Στήριξης Ν. Ξάνθης

1

Σύλλογος Φίλων Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης
ΣΥΝΟΛΟ

4

Φορείς Πολιτιστικοί
Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης

2

ΠΑΚΕΘΡΑ

3

Σύλλογος Φίλων Ακαδηµίας Θρακικής Τέχνης

2

Εταιρεία Πολιτισµού Περιβάλλοντος Καβάλας

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

Με τι τρόπο προβλήθηκε αυτή η συνεργασία;
Τα αποτελέσµατα των συνεργασιών ανακοινώνονται σε
ειδικά περιοδικά (7), στον Τύπο (7), αλλού (6), πουθενά (2).
2. Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του εργαστηρίου σας για
συνεργασία µε αυτούς τους φορείς;
2 Ναι, 14 Όχι.
3. Το εργαστήριο στο οποίο ανήκετε, είναι πιστοποιηµένο για παροχή υπηρεσιών;
1 Ναι , 25 Όχι.
4. Πώς αντιµετωπίζετε την ανάπτυξη συνεργασιών µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς
ή παραγωγικούς φορείς;
16: θετικό και χρήσιµο. Με προσωπικές επαφές καταθέτοντας προτάσεις που
αφορούν την επίλυση σοβαρών προβληµάτων που εµπίπτουν στα ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Τµήµατος.
Από την εµπειρία σας, πώς νοµίζετε ότι αντιµετωπίζουν οι φορείς αυτές τις
συνεργασίες;
14: Θετικά, σε πνεύµα συνεργασίας και συµφερόντων και εφόσον υπάρχουν οι
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών. Χρησιµοποιούν τα
αποτελέσµατα µε στόχο την ανάπτυξη του τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας
-τεχνογνωσίας τους. 1: όχι όσο θετικά θα έπρεπε. 1: αδιάφορα, 1: µε επιφύλαξη
λόγω γραφειοκρατίας. 6: δεν γνωρίζω. 2: άλλοτε θετικά, άλλοτε αδιάφορα.
5. Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών;
3 Ναι, 15 Όχι, 8 δεν γνωρίζω.
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Αν ναι πόσο αποτελεσµατικοί είναι (κατά την κρίση σας);
Ελάχιστα µε αυξηµένη γραφειοκρατία.
7. Έχετε οργανώσει ή συµµετάσχει σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση
των ΚΠΠ φορέων σχετικά µε το αντικείµενο και το περαγόµενο έργο του
Τµήµατος;
17 Όχι , 9 Ναι.
Αν ναι, σε ποια εκδήλωση;
Ηµερίδες & τοπικά συνέδρια, εσωτερικές εκδηλώσεις των φορέων, δηµοσιεύσεις στον τύπο, παρουσιάσεις στα αρµόδια όργανα.
8. Έχετε επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη
ΚΠΠ φορέων;
9 Όχι, 7 Ναι.
Αν ναι, αναφέρατε τον φορέα.
Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ∆ήµος Ξάνθης, ∆ήµος Ελευθερών, ∆ήµος Ιάσµου, ∆ήµος
Σαπών, ∆ήµος Καβάλας, ΦΕΞ, Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ΕΕ∆ΣΑ, Ε∆∆Ε,
ΤΥ∆Κ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νοµαρχία Ροδόπης, Σύνδεσµος
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Ν. Ξάνθης.
Το είδος της συνεργασίας:
ερευνητική, εξοπλιστικό πρόγραµµα υποδοµής στα πλαίσια του ΠΕΠ,
υπηρεσίες πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, αλληλοενηµέρωση
για τα θέµατα που απασχολούν τους φορείς.
9. Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;
Περιστασιακές. Χρήζουν ανάπτυξης σε σταθερότερη βάση και συνεχούς
Βελτίωσης.
10. Εκπροσωπείτε το Τµήµα σε κάποιο τοπικό ή περιφερειακό οργανισµό ή αναπτυξιακό
όργανο;
26 Όχι, 0 Ναι.
Αν ναι, σε ποιο;
11. Συµµετέχετε ενεργά στην εκπόνηση τοπικών ή περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης;
21 Όχι, 5 Ναι.
Aν ναι, σε ποιo;
Οδικός χάρτης για την Ξάνθη του 2015 της Νοµαρχίας Ξάνθης, ∆ιαχειριστικό
Σχέδιο Οροσειράς Ροδόπης, Μετρό Θεσσαλονίκης, Εγνατία Οδός.
12. Έχετε συνεργασία µε άλλα ΑΕΙ ή άλλα Τµήµατα;
7 Όχι, 19 Ναι.
Αν ναι, µε ποιο;
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆ΠΘ: 3
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ: 1
Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ: 1
∆ίκτυο Υ∆ΡΟΜΕ∆ΩΝ(συµµετέχουν 12 Εργαστήρια από όλα τα ΑΕΙ της χώρας): 3
ΑΠΘ: 6 (Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών & Τµήµα Γεωλογίας)
ΕΜΠ: 8 (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών)
ΕΑΠ: 1
Πολυτεχνείο Κρήτης: 1
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: 1
151

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πατρών: 3
Τµήµα Αεροναυπηγών Μηχανικών Πατρών: 1
Πανεπιστήµιο Πειραιά: 2
Imperial College UK: 1
UCLA (Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών): 1
Technical University of Darmstadt: 1
Germany- Institute for Applied Geoscience: 1
Tι είδους συνεργασία;
ερευνητική, εκπαιδευτική.
13. Έχετε διοργανώσει ή συµµετάσχει σε διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που
απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον;
20 Όχι, 6 Ναι.
Aν ναι, σε ποια;
Κινηµατογραφική Λέσχη: 1
Μουσικές συναυλίες: 1
Θεατρικές παραστάσεις: 1
∆ιαλέξεις: 2
Αθλητικά δρώµενα: 1
14. Έχετε διοργανώσει ή συµµετάσχει σε διοργάνωση τοπικών συνεδρίων ή ηµερίδων µε
θέµατα που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον;
16 Όχι, 10 Ναι.
15. Είστε µέλος στο ∆Σ κάποιου πολιτιστικού συλλόγου της ευρύτερης περιοχής;
24 Όχι, 2 Ναι.
16. Συµµετέχετε σε κάποιο πολιτιστικό ή κοινωνικό σύλλογο της ευρύτερης
περιοχής;
20 Όχι, Ναι: 4 σε (1), 1 σε (3), 1 σε (4).
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16. Παράρτηµα 5: Σχέδιο Ανάπτυξης του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών ∆.Π.Θ.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆.Π.Θ.
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009-2013

Ξάνθη
Μάιος 2008
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ' ένα σύνθετο σύστηµα, όπως ένα Πανεπιστηµιακό Τµήµα, επιβάλλεται όλες οι
συνιστώσες του να λειτουργούν και να συνεργάζονται, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο
αποτέλεσµα και οι αλλαγές που γίνονται να ανταποκρίνονται για µεγάλο χρόνο στις ανάγκες του
συστήµατος, της κοινωνίας και της οικονοµίας. Εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η
διαδικασία σχεδιασµού, που νοείται ως η κατανόηση της µορφής και εξέλιξης του φαινοµένου, η
πρόβλεψη της πορείας του στο µέλλον, η πιθανολόγηση των µελλοντικών προβληµάτων και
απαιτήσεων, η πρόταση των δράσεων που θα απαιτηθούν και η αναζήτηση των οικονοµικών ή
ποιοτικών µέσων για υλοποίηση των προτεινόµενων στρατηγικών.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Τµήµατος αποτελεί την αντίληψη για την περαιτέρω
ανάπτυξη όλων των συνιστωσών και λειτουργιών του Πανεπιστηµίου. Συνιστά το πλαίσιο
µέσα στο οποίο προτείνεται να εξελιχθούν και αναπτυχθούν τα διάφορα συστήµατα του
Πανεπιστηµίου, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα, δηλαδή η υψηλότερη
αποδοτικότητα σ' ό,τι αφορά το επίπεδο παρεχόµενης γνώσης και έρευνας και η κατάλληλη
προετοιµασία των φοιτητών που θα στελεχώσουν την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία.
To Σχέδιο Ανάπτυξης δεν αποτελεί απλά πρόγραµµα προτεινοµένων δράσεων.
Στηρίζεται σε ορισµένες υποθέσεις σ’ ό,τι αφορά τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία
ενός Πανεπιστηµίου (θεσµικό περιβάλλον, απαιτήσεις της κοινωνίας, νέες τεχνολογίες, κ.λπ.) και
προτείνει µέτρα για αντιµετώπιση των µελλοντικών καταστάσεων. Το Σχέδιο Ανάπτυξης
αποτελεί το πλαίσιο και τον οδηγό, µε βάση τους οποίους υλοποιούνται οι αλλαγές, δράσεις και
η νέα οργάνωση που θα απαιτηθούν.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από σαφή ιεράρχηση στόχων, προτεραιοτήτων
και µεθόδων υλοποίησης, ευκαµψία και επεκτασιµότητα, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί
σε άδηλες µελλοντικές καταστάσεις. Ακολουθείται η συστηµική προσέγγιση, διότι κάτι που
είναι βέλτιστο για την ανάπτυξη µιας λειτουργίας, πιθανόν να είναι µέτριας αποδοτικότητας για
τη συνολική λειτουργία του Τµήµατος.
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2.

Ι∆ΡΥΣΗ – ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973, µε το

Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 87/73. Η διοίκηση του Πανεπιστηµίου έχει ως έδρα την πόλη της
Κοµοτηνής.

Τα Τµήµατα της Σχολής
Η Πολυτεχνική Σχολή του ∆.Π.Θ. αποτελείται από τα παρακάτω Τµήµατα:
1. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
2. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
3. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
4. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
5. Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης

3.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ. KAI ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αριθµός εισακτέων και αποφοίτων
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να

λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος 1974-1975. ∆έχεται κατ' έτος 190-220 περίπου φοιτητές,
ενώ ο µέγιστος αριθµός εισερχοµένων φοιτητών ανήλθε µέχρι τους 320. Το ακαδηµαϊκό
έτος 2006-2007 εισήλθαν 192 φοιτητές, το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 εισήλθαν 197
φοιτητές, ενώ για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 προβλέπεται να εισαχθούν 200
φοιτητές. Από τους εισαγόµενους φοιτητές µεταγράφονται περί το 30%, συνεπώς για το
έτος 2008-2009 εκτιµάται ότι το Α’ έτος του Τµήµατος θα έχει 140 φοιτητές περίπου.
Επισηµαίνεται ότι, για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, το Υπουργείο Παιδείας
προβλέπει 160 εισαγόµενους στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 170 στο Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και 130 στο Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ.
Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζεται ο αριθµός αποφοίτων Πολιτικών
Μηχανικών ανά έτος, καθώς και ο συνολικός αριθµός αποφοίτων το διάστηµα 19802006.
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Αποφοιτήσαντες φοιτητές από το Τµήµα Πολιτικών Μ ηχανικών του ∆ΠΘ ανά έτος
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Στόχοι και Επιδιώξεις

Ο σκοπός του Τµήµατος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης και
τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού µέσα από την παραγωγή και µετάδοση γνώσης,
τη διεξαγωγή επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, για την κατάρτιση επιστηµόνων
ικανών να αναλάβουν τον υπολογισµό, τη µελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή
συνήθων, αλλά και εξειδικευµένων, µικρών ή µεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για
την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσµού της, την
εκµετάλλευση του φυσικού της πλούτου κ.λπ., σε συνδυασµό πάντοτε µε την
καλλιέργεια αισθήµατος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή
υπηρεσιών προς το δηµόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συµµετοχή στην
παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.
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Αναλογία Φύλου Φοιτητών Τµήµατος

Η αναλογία ανδρών – γυναικών µεταξύ των φοιτητών του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών του ∆.Π.Θ. είναι περίπου 60% άνδρες, 40% γυναίκες.
Κατανοµή Φοιτητών ανά Κατεύθυνση του Τµήµατος

Για τις περιόδους 2006-07 και 2007-08 η κατανοµή των φοιτητών στις τέσσερις
κατευθύνσεις του Τµήµατος δίνεται στο παρακάτω Σχήµα.
∆οµικών
Έργων
46,1%

∆οµικών
Έργων
40,3%

Γεωτεχνικών
Έργων
4,6%
Συγκοινωνιακών
Έργων
32,2%

Υδραυλικών
Έργων
17,1%

Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007

Γεωτεχνικών
Έργων
7,5%

Συγκοινωνιακών
Έργων
39,6%

Υδραυλικών
Έργων
12,7%

Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Περίοδος Ολοκλήρωσης Σπουδών

Το 28,5% των φοιτητών του Τµήµατος ολοκληρώνουν τις Σπουδές τους στα πέντε
χρόνια, το 31% σε 6 χρόνια, το 12,2% σε 7 χρόνια, ενώ σηµαντικό ποσοστό των
φοιτητών (28,3%) ολοκληρώνουν τις Σπουδές τους σε 8 ή περισσότερα χρόνια.
5 χρόνια
28,5%

6 χρόνια
31,0%

7 χρόνια
12,2%

8 ή περισσότερα χρόνια
28,3%

4. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ιάρθρωση σε Τοµείς και Εργαστήρια

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
αποτελείται από τους εξής Τοµείς:
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 Τοµέας ∆οµικών Κατασκευών,
 Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών,
 Τοµέας Υδραυλικών Έργων,
 Τοµέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής και ∆οµικών Υλικών,
 Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής,
 Τοµέας Μηχανικής,
 Τοµέας Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού και Γενικών Μαθηµάτων.

Σε κάθε Τοµέα λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια:
 Τοµέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδοµικής και ∆οµικών Υλικών
− Εργαστήριο Οικοδοµικής,
− Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών.

 Τοµέας ∆οµικών Κατασκευών
− Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Στατικής,
− Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος,
− Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών.

 Τοµέας Μηχανικής
− Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής

 Τοµέας Υδραυλικών Έργων
− Εργαστήριο Α' Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων,
− Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων,
− Εργαστήριο Λιµενικών και Παράκτιων Έργων.

 Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών
− Εργαστήριο Α' Συγκοινωνιακής Τεχνικής,
− Εργαστήριο Β' Συγκοινωνιακής Τεχνικής,
− Εργαστήριο Γεωδαισίας.

 Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
− Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων,
− Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας.

 Τοµέας Μαθηµατικών, Προγραµµατισµού και Γενικών Μαθηµάτων
− Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραµµατισµού,
− Σπουδαστήριο Μαθηµατικών.
H διάρθρωση του Τµήµατος Πολιτικών

Μηχανικών

του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου περιλαµβάνει 5 Τοµείς, τους εξής:
♦ Τοµέας ∆οµοστατικής,
♦ Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων,
♦ Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής,
♦ Τοµέας Γεωτεχνικής,
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♦ Τοµέας Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων.
Στους Τοµείς υπάγονται τα 14 Εργαστήριά του, τα εξής:
− Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας,
− Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος,
− Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών,
− Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών,
− Εργαστήριο Εφηρµοσµένης Υδραυλικής,
− Εργαστήριο Λιµενικών Έργων,
− Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας,
− Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων,
− Εργαστήριο Οδοποιίας,
− Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής,
− Εργαστήριο Σιδηροδροµικής και Μεταφορών,
− Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Μηχανολογίας,
− Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής,
− Εργαστήριο Θεµελιώσεων.
H διάρθρωση του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης ορίστηκε µε την υπουργική απόφαση B1/200/23-2-83, σύµφωνα µε την οποία
συστάθηκαν στο Τµήµα 4 Τοµείς, οι εξής:
♦ Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών,
♦ Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος,
♦ Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής,
♦ Τοµέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδοµής, ∆ιαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.
Στους Τοµείς υπάγονται τα 18 νοµοθετηµένα Εργαστήριά του, τα οποία είναι τα εξής:
− Αντοχής των Υλικών,
− Εφαρµοσµένης Στατικής,
− Οικοδοµικής και ∆οµήσιµων Υλικών,
− Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος,
− Σιδηρών Κατασκευών,
− Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων,
− Γεωδαισίας,
− Eδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων,
− Φωτογραµµετρίας και Tηλεπισκόπησης,
− Τεχνικής Γεωλογίας,
− ∆οµικών Μηχανών και Οργάνωσης,
− Οδοποιίας,
160

− Συγκοινωνιακής Τεχνικής,
− Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας.
− Περιβαλλοντικής Τεχνικής,
− Θαλάσσιας Τεχνικής,
− Τεχνικής Υδατικών Πόρων,
− Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολεοδοµίας – Χωροταξίας.

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έχει διαρθρωθεί σε 4
Τοµείς, τους εξής:
♦ Συγκοινωνιακός Τοµέας,
♦ Γεωτεχνικός Τοµέας,
♦ Υδραυλικός Τοµέας,
♦ ∆οµοστατικός Τοµέας.
Στους Τοµείς υπάγονται 5 Εργαστήρια, τα εξής:
− Εργαστήριο Πληροφορικής,
− Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Οδοστρωµάτων,
− Εργαστήριο Οδοποιίας και Γεωτεχνικών Κατασκευών,
− Εργαστήριο Υδροµηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής,
− Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος.

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών έχει διαρθρωθεί σε 3 Τοµείς,
τους εξής:
♦ Κατασκευών,
♦ Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής,
♦ Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών.

Στους Τοµείς υπάγονται 8 Εργαστήρια, τα εξής:
− Εργαστήριο Κατασκευών,
− Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών,
− Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών,
− Εργαστήριο Εφαρµογών Γεωτεχνικής Μηχανικής,
− Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής,
− Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων,
− Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος,
− Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασµού του Χώρου.

Συγκρίνοντας τη διάρθρωση του Τµήµατός µας σε Τοµείς µε τα άλλα Τµήµατα
Πολιτικών Μηχανικών της χώρας, διαπιστώνεται ότι το Τµήµα µας έχει κατατµήσει το
161

∆οµοστατικό Τοµέα σε τρεις επιµέρους Τοµείς. Η κατάτµηση αυτή πρέπει να αποτελέσει
αντικείµενο προβληµατισµού ως προς την ορθότητά της, το λυσιτελές και την
οµοιογένεια των θεραπευοµένων αντικειµένων.
Σ’ ό,τι αφορά την κατανοµή των Εργαστηρίων, κρίνεται ως ικανοποιητική και µη
χρήζουσα τροποποιήσεων.
Σύγκριση Προγράµµατος Σπουδών µε τα άλλα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών της
Ελλάδας

Από τη σύγκριση του Προγράµµατος Σπουδών και του καταµερισµού διδασκόντων
του Τµήµατος, προκύπτει ότι το Τµήµα µας έµεινε σε µεγάλο βαθµό προσκολληµένο στο
κλασικό αντικείµενο και στις κατευθύνσεις του Πολιτικού Μηχανικού της δεκαετίας του
1980. Έτσι, το Τµήµα εµφανίζει προφανή υστέρηση (λίγα ή καθόλου µαθήµατα, µικρός

αριθµός διδασκόντων) στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 ∆ιαχείριση και οργάνωση τεχνικών έργων (και ειδικότερα για κάθε κατεύθυνση),
 Συστήµατα και εξειδικευµένες εφαρµογές της Πληροφορικής,
 Περιβαλλοντική τεχνολογία και µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

5. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ίνουµε πρώτα στα επόµενα διαγράµµατα τον αριθµό µελών ∆ΕΠ των διαφόρων
Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών της χώρας, καθώς και την κατανοµή τους στις
διάφορες βαθµίδες.
Αναπλ. Καθηγητές: 11
Ποσοστό: 22,4%

Επίκ. Καθηγητές: 12
Ποσοστό: 24,5%

Καθηγητές: 14
Ποσοστό: 28,6%

Λέκτορες: 12
Ποσοστό: 24,5%

Αριθµός µελών ∆ΕΠ και αναλογία των διαφόρων βαθµίδων στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
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Καθηγητές: 23
Ποσοστό: 32,9%

Αναπλ. Καθηγητές: 13
Ποσοστό: 18,6%

Επίκ. Καθηγητές: 18
Ποσοστό: 25,7%

Λέκτορες: 16
Ποσοστό: 22,9%

Αριθµός µελών ∆ΕΠ και αναλογία των διαφόρων βαθµίδων
στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Καθηγητές: 54
Ποσοστό: 52,9%

Λέκτορες: 17
Ποσοστό: 16,7%

Αναπλ. Καθηγητές: 15
Ποσοστό: 14,7%
Επίκ. Καθηγητές: 16
Ποσοστό: 15,7%

Αριθµός µελών ∆ΕΠ και αναλογία των διαφόρων βαθµίδων
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Αναπλ. Καθηγητές: 5
Ποσοστό: 14,7%

Επίκ. Καθηγητές: 10
Ποσοστό: 29,4%

Καθηγητές: 12
Ποσοστό: 35,3%

Λέκτορες: 7
Ποσοστό: 20,6%

Αριθµός µελών ∆ΕΠ και αναλογία των διαφόρων βαθµίδων
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

163

Αναπλ. Καθηγητές: 4
Ποσοστό: 21,1%

Καθηγητές: 4
Ποσοστό: 21,1%

Λέκτορες: 3
Ποσοστό: 15,8%

Επίκ. Καθηγητές: 8
Ποσοστό: 42,1%

Αριθµός µελών ∆ΕΠ και αναλογία των διαφόρων βαθµίδων
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
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Καθηγητές
Αναπλ. Καθηγητές
Επίκ. Καθηγητές
Λέκτορες
∆ιδάσκοντες µε το Π.∆. 407/80

Μ έλη ∆.Ε.Π.
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Αριστοτέλειο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο
Μ ετσόβειο Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο
Πατρών
Θεσσαλίας
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης
Θράκης

Αριθµός µελών ∆ΕΠ και αναλογία των διαφόρων βαθµίδων στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών
της Ελλάδας.
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Αριθµός µελών ∆ΕΠ των διαφόρων βαθµίδων στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών της
Ελλάδας.

Η αναλογία φοιτητών ανά µέλος ∆ΕΠ διαµορφώθηκε ως εξής την τελευταία
πενταετία στα διάφορα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών της χώρας:
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ:

1 : 18

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ:

1 : 13

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ:

1 : 11

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας: 1 : 18
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών: 1 : 27

Συνάγεται λοιπόν ότι στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ αντιστοιχούν ανά
διδάσκοντα τουλάχιστον 50% περισσότεροι φοιτητές σε σχέση µε το ΑΠΘ και το ΕΜΠ,
µε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην παρεχόµενη ποιότητα γνώσης, αλλά και το
φόρτο των διδασκόντων. Με την αναµενόµενη αύξηση του αριθµού εισακτέων η
αρνητική για το ∆ΠΘ αυτή αναλογία θα επιδεινωθεί τα προσεχή χρόνια.
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6.

ΜΕΛΗ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ.
Σήµερα, στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ΠΘ υπηρετούν 41 µέλη ΕΤΕΠ

(πρώην Ε∆ΤΠ) έναντι 80 οργανικών θέσεων, 2 µέλη ΕΕ∆ΙΠ και 4 βοηθοί επιστηµονικοί

συνεργάτες.

7.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τοµέα ∆οµικών Κατασκευών
Στον Τοµέα ∆οµικών Κατασκευών λειτουργεί το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε
αντικείµενο "Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Οπλισµένο
Σκυρόδεµα".

Η υλοποίηση του µεταπτυχιακού προγράµµατος είναι αποτέλεσµα συλλογικής
προσπάθειας της οµάδας διδασκόντων και γενικά των συµµετεχόντων σε αυτό, τόσο
κατά τη φάση σχεδιασµού και πιλοτικής εφαρµογής του (1998-99), όσο και κατά τα
επόµενα έτη λειτουργίας του. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος, µετά από υποβολή
σχετικής προτάσεως και επιτυχούς διεκδίκησής της, έγινε στα πλαίσια του Β' και Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του ΕΠΕΑΕΚ.
Το ΠΜΣ είναι αποτέλεσµα προσπάθειας για την ίδρυση και λειτουργία ενός προγράµµατος
µε σύγχρονο επιστηµονικό προσανατολισµό και ουσιαστική σύνδεση µε την αγορά εργασίας. Το
αντικείµενό του είναι η µελέτη της χρήσης νέων υλικών, οι σύγχρονες αντιλήψεις και οι νέες
τεχνολογίες που έχουν διεθνώς εισαχθεί στο σχεδιασµό και στην κατασκευή έργων από
οπλισµένο σκυρόδεµα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τοµέα Υδραυλικών Έργων
Ο

Τοµέας

Υδραυλικών

Έργων

του

Τµήµατός

µας

διοργανώνει

Πρόγραµµα

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείµενο "Υδραυλική Μηχανική".
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η µεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα σε συνδυασµό µε την
πρακτική εφαρµογή σε κλάδους της Υδραυλικής Μηχανικής Πολιτικού Μηχανικού. Και το
πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε µετά από επιτυχή διεκδίκηση, στα πλαίσια του Β' και Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του ΕΠΕΑΕΚ, και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-4 λειτουργεί το Μεταπτυχιακό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα µε
τίτλο «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων». Στόχος του Προγράµµατος είναι η
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εξειδίκευση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και άλλων πτυχιούχων στις σύγχρονες µεθόδους και
τεχνικές για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση σύνθετων προβληµάτων µε τεχνολογική,
οικονοµική, κοινωνική και νοµική διάσταση. Το Πρόγραµµα έχει τρεις κατευθύνσεις:
•

∆ιοίκηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

•

∆ιοίκηση Κατασκευών, Υποδοµών και Μεταφορών,

•

∆ιοίκηση Ενεργειακών, Βιοµηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων.

Εκτός από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ, στο Πρόγραµµα συµµετέχουν τα
Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ∆ΠΘ
και το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Ο αριθµός αποφοίτων από τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ δίνεται στο παρακάτω Σχήµα.
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Πρόγραµµα Tοµέα
Υδραυλικών Έργων

∆ιατµηµατικό
Μ εταπτυχιακό
Πρόγραµµα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Φοιτητές
Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. διακρίνονται σε προπτυχιακούς

και µεταπτυχιακούς. Στους προπτυχιακούς φοιτητές ανήκουν όλοι οι φοιτητές που είναι
εγγεγραµµένοι στα Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών των πέντε (5) Τµηµάτων της
Σχολής, ο συνολικός αριθµός των οποίων ανέρχεται σήµερα στους 2500 περίπου. Στους
µεταπτυχιακούς φοιτητές ανήκουν δύο οµάδες φοιτητών: α) Εκείνοι που είναι
εγγεγραµµένοι στα οργανωµένα - µε βάση το Ν.2083/92 - Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
Σπουδών και β) εκείνοι που έχουν γίνει δεκτοί µε βάση το Ν. 1268/82 ως υποψήφιοι
διδάκτορες.
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Είναι σκόπιµο να εισαχθεί σύστηµα παρακολούθησης – συµβουλών για τους
φοιτητές. Για κάθε νεοεισερχόµενο φοιτητή επιφορτίζεται ένα µέλος ∆ΕΠ (συνολικά
3÷4 νέοι φοιτητές / µέλος ∆ΕΠ). Η όλη διαδικασία γίνεται µε κλήρωση δηµοσίως.

Η Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής
Με έδρα την Ξάνθη ιδρύθηκε το 1974 η Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής. Καλύπτει
συνολική έκταση 650 m2. Στην βιβλιοθήκη εργάζονται συνολικά 6 υπάλληλοι, από τους οποίους
οι 4 είναι διοικητικοί και οι 2 κλητήρες.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: 47 000 τόµους βιβλίων, 1567 τίτλους
επιστηµονικών περιοδικών και µεγάλο αριθµό ειδικών συλλογών, σπάνιων βιβλίων,
διδακτορικών εργασιών, CD’s κ.λπ. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και οι χρήστες της
ανέρχονται στους 5000 περίπου.
Τόσο το αναγνωστήριο όσο και οι λοιποί χώροι της βιβλιοθήκης χαρακτηρίζονται από
στενότητα.

Φοιτητική Μέριµνα
Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται, µε βάση ορισµένες
προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόµος, δωρεάν σίτιση και στέγαση, την οποία παρέχει το
Πανεπιστήµιο στις φοιτητικές λέσχες και εστίες, που λειτουργούν κατά πόλη µε την
ευθύνη του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας. Επίσης, στους προπτυχιακούς φοιτητές
χορηγούνται δελτία µειωµένων εισιτηρίων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
Τέλος, το Πανεπιστήµιο εξασφαλίζει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όσους φοιτητές
δεν έχουν άλλου είδους ασφάλεια.
Φοιτητική Λέσχη
Στην Πανεπιστηµιούπολη (Κιµµέρια Ξάνθης) λειτουργεί φοιτητική λέσχη, η οποία
στεγάζεται σε ένα κτίριο συνολικού εµβαδού 1112,36 m2. Οι ώρες λειτουργίας είναι: Πρωινό
07.30 - 09.30, Γεύµα 12.30 - 14.30, ∆είπνο 19.00 - 21.00. Η µετάβαση από και προς τη φοιτητική
λέσχη γίνεται δωρεάν για τους φοιτητές, µε αστικά λεωφορεία.
Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού κρίνονται γενικά ως ικανοποιητικές, είναι όµως
δυνατές περαιτέρω βελτιώσεις.

Φοιτητικές Εστίες
Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής έχουν τη δυνατότητα επιλογής στέγασης. Σήµερα
λειτουργούν φοιτητικές εστίες µέσα στην πόλη της Ξάνθης, καθώς και στην Πανεπιστηµιούπολη.
Μέσα στην πόλη λειτουργεί η εστία "Γρίµπα" µε 87 δωµάτια. Στην Πανεπιστηµιούπολη
λειτουργούν δύο κτιριακά

συγκροτήµατα συνολικού εµβαδού 11982,45 m2 µε δυνατότητα

στέγασης 682 ατόµων. Ο αριθµός των δωµατίων συγκρινόµενος µε το συνολικό αριθµό φοιτητών
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είναι προφανέστατα ανεπαρκής και αποτελεί µια από τις πρώτες διεκδικήσεις του Τµήµατος προς
την Πολιτεία.

Γραφείο ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδροµίας
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ιδρύθηκε στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί κέντρο πληροφόρησης
των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστηµίου, φιλοδοξώντας να γίνει συνδετικός
κρίκος µεταξύ της πανεπιστηµιακής και παραγωγικής κοινότητας, έτσι ώστε να βοηθήσει
τους φοιτητές και αποφοίτους του να προσεγγίσουν οµαλά το στάδιο της επαγγελµατικής
τους αποκατάστασης. Η ιδιαιτερότητα του γραφείου έγκειται στο γεγονός ότι, λόγω της
διασποράς του Πανεπιστηµίου σε περισσότερες πόλεις, λειτουργούν σήµερα τρία
διαφορετικά παραρτήµατα στις πόλεις Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη.
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί καινοτόµο πρωτοβουλία, έχει συµβάλλει καθοριστικά στην
επαγγελµατική αποκατάσταση πολλών φοιτητών και η λειτουργία του πρέπει να ενδυναµωθεί και
να επεκταθεί.

Υγειονοµική Περίθαλψη

Το δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης (ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής)
παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 327/83.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώµατα υγειονοµικής περίθαλψης, αν η διάρκεια
των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα προσαυξηµένο κατά
δύο έτη. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώµατα αυτά, αν η διάρκεια σπουδών τους
υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα προσαυξηµένο κατά το ήµισυ.
Προκειµένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και µετά τη λήξη του
ακαδηµαϊκού έτους, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών
τους µέχρι τότε.
Η υγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών παρέχεται δωρεάν. Η νοσηλεία παρέχεται στη Β'
θέση των νοσοκοµείων ή κλινικών µε βάση το τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους
δηµόσιους υπαλλήλους.
Οι δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του
Πανεπιστηµίου ή της φοιτητικής λέσχης.
Οι συνθήκες παροχής υγειονοµικής περίθαλψης κρίνονται γενικά ως ικανοποιητικές.
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9. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το εσωτερικό περιβάλλον
Το Τµήµα επηρεάζεται και επηρεάζει συνιστώσες του εσωτερικού περιβάλλοντος:
όργανα Πρυτανείας, όργανα Πολυτεχνικής Σχολής, Επιτροπή Ερευνών, άλλα Τµήµατα
Πολιτικών Μηχανικών.
Πρυτανεία - Σύγκλητος

Πολυτεχνική Σχολή ∆.Π.Θ.

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆.Π.Θ.

Επιτροπή Ερευνών

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ και το εσωτερικό του περιβάλλον

Το Τµήµα πρέπει να επιδιώξει τη µεγαλύτερη αυτονόµησή του και να διεκδικήσει µεγαλύτερα
περιθώρια δράσης ως προς το εσωτερικό του περιβάλλον.

Θεσµικό πλαίσιο
(νοµοθεσία)

Παραγωγή
(Μηχανικοί, Έργα)

Οικονοµική
Επιχορήγηση Κράτους

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆.Π.Θ.

Κοινωνία

Οικονοµική επιχορήγηση
από ίδιους πόρους

∆ιεθνές περιβάλλον (Ε.Ε.,
∆ιεθνείς Οργανισµοί,
άλλα Πανεπιστήµια)

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ και το εξωτερικό του περιβάλλον
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Το εξωτερικό περιβάλλον
Το εξωτερικό περιβάλλον αποτελούν:
• το θεσµικό πλαίσιο της Πολιτείας, εξαιρετικά δεσµευτικό µε καµία δυνατότητα επιρροής
του Τµήµατος,
• η Οικονοµική Επιχορήγηση της Πολιτείας, την οποία επίσης το Τµήµα αδυνατεί να
επηρεάσει,
• η Οικονοµική Επιχορήγηση από άλλους, πλην της Πολιτείας, φορείς, ζήτηµα µε ισχυρά
περιθώρια περαιτέρω επιρροής,
• η Παραγωγή (Μηχανικοί, Έργα), κατεύθυνση µε τροµακτικά περιθώρια βελτιώσεων, που
προϋποθέτει όµως εξωστρέφεια, συλλογικές δράσεις, συνειδητοποίηση της ύπαρξης
κάποιων συλλογικών συµφερόντων,
• η κοινωνία, προς την οποία το Τµήµα πρέπει να στραφεί µε διάλογο, προτάσεις, δράσεις,
• το διεθνές περιβάλλον (Ε.Ε., ∆ιεθνείς Οργανισµοί, Πανεπιστήµια εξωτερικού), από το
οποίο έχουν αξιοποιηθεί πολύ λίγες δυνατότητες µέχρι σήµερα.

Μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας
Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Τµήµατος έχει ξεπερασθεί εν πολλοίς από τα
πράγµατα. Έτσι, στα όργανα ∆ιοίκησης του Τµήµατος (Πρόεδρος, Γενική Συνέλευση,
∆ιοικητικό Συµβούλιο) συγκεντρώνονται πολλά θέµατα, συχνά χωρίς απαραίτητη προεργασία.
Μια λύση θα ήταν η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων σε επιµέρους αυτοτελείς και οµοιογενείς
ενότητες. Σήµερα το Τµήµα δεν έχει αυτοτελές διοικητικό προσωπικό, καθώς οι διοικητικοί
υπάλληλοι ασχολούνται µε όλα τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η κατάσταση αυτή δεν
επιτρέπει αποτελεσµατική και ταχεία διοικητική προεργασία και εκτέλεση των αποφάσεων και
ενεργειών του Τµήµατος. Στα πλαίσια της πανεπιστηµιακής αυτοτέλειας, θα πρέπει το Τµήµα να
επιδιώξει να έχει αυτοτελές διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα οργανωθεί σε 4 Ενότητες∆ιευθύνσεις.


Ενότητα ζητηµάτων προσωπικού: Παρακολουθεί όλα τα θέµατα προσωπικού. Έχει
προϊστάµενο απόφοιτο οικονοµικής ή νοµικής σχολής. Επιµελείται επίσης την
κατανοµή διοικητικού προσωπικού για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων.



Ενότητα οικονοµικών ζητηµάτων: Παρακολουθεί δαπάνες – έσοδα. Έχει προϊστάµενο
απόφοιτο οικονοµικής σχολής.



Ενότητα νοµικών ζητηµάτων: Παρέχει νοµική υποστήριξη για κάθε αναφυόµενο
ζήτηµα. Έχει προϊστάµενο απόφοιτο Νοµικής, µε δικηγορική εµπειρία.



Ενότητα φοιτητικών ζητηµάτων: Παρακολουθεί όλα τα ζητήµατα που αφορούν τους
φοιτητές: εγγραφές, πιστοποιητικά, βαθµολογίες, εστίες, σίτιση.
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Το Τµήµα δηµιουργεί της εξής Επιτροπές:
• ∆ιασύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας
• Προπτυχιακών Σπουδών
• Μεταπτυχιακών Σπουδών
• Φοιτητικών Ζητηµάτων
• Επιτροπή Έρευνας
• Σχέσεων µε ∆ιεθνές και Εθνικό Περιβάλλον

Σε κάθε Επιτροπή συµµετέχουν 3 µέλη ∆ΕΠ. Κάθε Επιτροπή υποβάλλει στα
όργανα διοίκησης του Τµήµατος αιτιολογηµένες εισηγήσεις.

Πρόεδρος
Ενότητα ζητηµάτων προσωπικού
Ενότητα οικονοµικών ζητηµάτων
Γενική Συνέλευση

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ενότητα νοµικών ζητηµάτων
Ενότητα φοιτητικών ζητηµάτων

Επιτροπή
∆ιασύνδεσης µε
Αγορά Εργασίας

Επιτροπή
Προπτυχιακών
Σπουδών

Επιτροπή
Μεταπτυχιακών
Σπουδών

Επιτροπή
Φοιτητικών
ζητηµάτων

Επιτροπή
Έρευνας

Επιτροπή Σχέσεων
µε ∆ιεθνές και
Εθνικό περιβάλλον

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ.

ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο σχεδιασµός θα αφορά σε µεσο-µακροπρόθεσµο επίπεδο (προσεχή 10÷15 χρόνια)
και µπορεί να σχηµατοποιηθεί στα εξής εναλλακτικά σενάρια:
Σενάριο πολύ µικρής αναδιάρθρωσης. Ουσιαστικά αποτελεί το σενάριο µηδενικής
περίπου δράσης και συνέχισης της σηµερινής πορείας χωρίς επαναχάραξη στόχων και
στρατηγικής. Μια τέτοια πορεία θα δηµιουργεί ένα διαρκώς αυξανόµενο χάσµα µεταξύ
γνώσης – έρευνας στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ και στις απαιτήσεις της
παραγωγής αλλά και των φοιτητών.
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Σενάριο ριζικής αναδιάρθρωσης. Το Τµήµα αποφασίζει νέους προσανατολισµούς
προς τους οποίους στρέφει όλες τις νέες επενδύσεις, αλλά και τις προσλήψεις νέου
προσωπικού. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια αναβάθµισης και επιµόρφωσης του
υπηρετούντος προσωπικού, ώστε να στραφεί προς νέες γνωστικές περιοχές. Ενα τέτοιο
σενάριο ενδεχοµένως να συναντήσει ισχυρή αντίδραση εκ των έσω.
Ενδιάµεσο σενάριο βαθµιαίας αναδιάρθρωσης. Στο σενάριο αυτό ο εκσυγχρονισµός
γίνεται βαθµιαία. Ειδικότερα γίνεται βαθµιαία αναπροσαρµογή του προγράµµατος
σπουδών µε κατάργηση, συρρίκνωση ή συγχώνευση µαθηµάτων που έχουν όλο και
µικρότερο λόγο ύπαρξης. ∆ιδάσκοντες σε γνωστικές περιοχές απαξιούµενες θα πρέπει να
προσανατολισθούν προς συγγενείς ή νέες γνωστικές περιοχές. Οι επενδύσεις του
Τµήµατος προσανατολίζονται επίσης προς τεχνολογίες Η/Υ, πληροφοριακά συστήµατα
και σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία.

Σε επανειληµµένες συζητήσεις το Τµήµα αποφάσισε να ακολουθήσει το ενδιάµεσο
σενάριο βαθµιαίας αναδιάρθρωσης.

11. ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΣΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΕΧΗ

Η αναλογία µελών ∆ΕΠ – φοιτητών στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ είναι
1:18, έναντι αναλογίας 1:11 για το ΑΠΘ και 1:13 για το ΕΜΠ. Η αναλογία αυτή θα

επιδεινωθεί περαιτέρω µε την αύξηση εισακτέων στο ∆ΠΘ από το 2008 και µετά.
Συνεπώς, για να µπορέσει να προσεγγισθεί η αναλογία που υπάρχει στο ΕΜΠ και στο
ΑΠΘ, θα πρέπει στην προσεχή τετραετία να δοθούν στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
∆ΠΘ νέες θέσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50% των υπαρχουσών, δηλαδή 24 θέσεις
∆ΕΠ. Οι θέσεις αυτές θα διανεµηθούν ισοµερώς στους διαφόρους Τοµείς και στις
διάφορες βαθµίδες. Έτσι, η πρόταση για 12 θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και 12 θέσεις
Επίκουρου Καθηγητή είναι ενδεικτική (σε ό,τι αφορά τις βαθµίδες) και θα υποστεί
αναλυτικότερη επεξεργασία.
Επισηµαίνεται ότι, αν η Πολιτεία δεν ικανοποιήσει το αίτηµα αυτό, θα φέρει την
ευθύνη για την επιλογή της να διατηρήσει δυσµενέστατες συνθήκες διδασκαλίας στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ ως προς τα κεντρικά πανεπιστήµια Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
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Επιπρόσθετα προς τις θέσεις ∆ΕΠ και για να µπορεί να ανταποκριθεί το Τµήµα σε
µεταβαλλόµενες συνθήκες, θεωρείται απαραίτητο να δίνονται ετησίως 6 θέσεις µε το Π∆
407/80, µε κατανοµή µια ανά Τοµέα.

Οι ελλείψεις σε επίπεδο ΕΤΕΠ οδηγούν το Τµήµα να απαιτήσει 32 νέες θέσεις ΕΤΕΠ
και 16 θέσεις ΕΕ∆ΙΠ.

12. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

–

12.1. Στόχοι του ιδρύµατος
12.1.1. Βασικοί άξονες ανάπτυξης
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ έχει τη βούληση να προσαρµοσθεί στις
νέες απαιτήσεις της παραγωγής, της οικονοµίας και της κοινωνίας και θέτει ως βασικούς
άξονες ανάπτυξης:
− Αναβάθµιση των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών σύµφωνα µε τα
διεθνώς κρατούντα, υιοθετώντας πρακτικές των πιο καταξιωµένων διεθνώς
πανεπιστηµίων,
− Καλύτερη οργάνωση του µαθηµάτων και των εργαστηρίων,
− Εισαγωγή νέων µαθηµάτων, πέρα από το κλασικό (και πεπαλαιωµένο)
αντικείµενο του Πολιτικού Μηχανικού,
− Περαιτέρω σύνδεση µε την αγορά εργασίας, για την ευκολότερη απορρόφηση
των αποφοίτων µας,
− Περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, τόσο της εφαρµοσµένης όσο και της
πρωτότυπης,
− Μεγαλύτερη επαφή µε την κοινωνία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο,
− Ανετότερη διαβίωση των φοιτητών µας (το σύνολο σχεδόν των οποίων
προέρχεται από περιοχές εκτός Ξάνθης)
− Εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης, ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση στη νέα
γνώση,
− Εξοπλισµός µε Η/Υ και σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας.

12.1.2. Συγκεκριµένοι στόχοι
Αν και οι προηγούµενοι βασικοί στόχοι είναι συγκεκριµένοι, εντούτοις, κάποιοι
πιο εξειδικευµένοι στόχοι είναι και οι παρακάτω:
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•

Πλήρης εναρµόνιση στις απαιτήσεις της εποχής της κοινωνίας της
πληροφορίας,

•

Ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων και µαθηµάτων ιδίως στις περιοχές της
διοίκησης

(management),

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

της

περιβαλλοντικής τεχνικής και της αειφορίας, της συντήρησης και ανάπλασης
κτιρίων.
Το χρονοδιάγραµµα αναφέρεται τόσο σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο (προσεχής
τετραετία) όσο και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο (προσεχής δεκαετία).

12.1.3. Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων
Ο σχεδιασµός του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ προβλέπει συνεκτικά
µέτρα για την υλοποίηση των προηγούµενων στόχων και ειδικότερα:
− Αναβάθµιση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναµικού,
− Πρόσληψη νέου προσωπικού σε τεχνολογικές και επιστηµονικές περιοχές
αιχµής,
− Οργάνωση και συστηµατοποίηση της εκπονούµενης έρευνας,
− Βελτίωση της υλικο-τεχνικής υποδοµής,
− Νέες εγκαταστάσεις (αίθουσες – εργαστήρια), καθόσον οι υπάρχουσες είναι
και ανεπαρκείς και πεπαλαιωµένες,
− Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών,
− Βελτίωση βιβλιοθηκών.

12.1.4. Συµµετοχή στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας
Οι δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος είναι πολυπληθείς, σε έγκυρα
επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια διεθνούς και υψηλής στάθµης. Η πληθώρα των
ερευνητικών προγραµµάτων (ανταγωνιστικού χαρακτήρα) που εκπονήθηκαν από το
Τµήµα, µαρτυρούν την αναγνώριση της επιστηµονικής γνώσης από την παραγωγή. Σ’
ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες εσωτερικής
αξιολόγησης, ώστε το Τµήµα να είναι πανέτοιµο και για την εξωτερική αξιολόγηση.

12.1.5. Προαγωγή καινοτοµίας, αριστείας, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών
Η καινοτοµία αποτελεί συστατικό στοιχείο στο αντικείµενο του Πολιτικού
Μηχανικού, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. ∆εν
µπορεί να υπάρξει, όµως, καινοτοµία χωρίς συστηµατική έρευνα και εφαρµογές των
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συµπερασµάτων της στην κατασκευή, παραγωγή και διαχείριση τεχνολογικών έργων. Το
Τµήµα έχει προτείνει πλήθος από καινοτόµες λύσεις και ενθαρρύνει την αναζήτηση
καινοτοµίας στο προσωπικό και στους φοιτητές του.
Ενθαρρύνεται, όµως, και η αριστεία τόσο των φοιτητών του όσο και των
διδασκόντων. Πολλοί από τους αριστεύσαντες φοιτητές κατέχουν καίρια θέση στην
παραγωγή, ενώ οι καθηγητές αξιοποιούνται σε καίριες θέσεις στο εθνικό και διεθνές
περιβάλλον.

12.2. Μέτρα για το ανθρώπινο δυναµικό
12.2.1. Συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας και εργασίας
Οι χώροι διδασκαλίας, έρευνας και εργασίας είναι κυρίως οι εγκαταστάσεις των
κτιρίων ΠΡΟΚΑΤ και άλλα διάσπαρτα κτήρια στην πόλη, που παρέχουν χαµηλές (και
συχνά οικτρές) συνθήκες διδασκαλίας και εργαστηρίων. Είναι αδύνατη η ποιοτική
αναβάθµιση του Τµήµατος χωρίς ταχεία ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων του
Τµήµατος στην Πανεπιστηµιούπολη Κιµµερίων.

12.2.2. Φοιτητική – σπουδαστική µέριµνα
Όπως

εξηγήθηκε,

ο

αριθµός

δωµατίων

στις

φοιτητικές

εστίες

είναι

ανεπαρκέστατος, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο σχεδόν των φοιτητών
(περίπου 98%) προέρχονται από περιοχές εκτός Ξάνθης. Εκτιµούµε ότι για να µην

επιβαρύνεται δυσανάλογα η µέση ελληνική οικογένεια, θα πρέπει στο τέλος του
τετραετούς προγραµµατισµού να εξασφαλίζουνται για κάθε 100 εισαγόµενους φοιτητές
τουλάχιστον 50 κρεβάτια στις φοιτητικές εστίες.

12.2.3. ∆ιασφάλιση ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών προοπτικών διδασκόντων
και αποφοίτων
Το Τµήµα στηρίζει την ακαδηµαϊκή εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ, µε αντικειµενικά
και αδιάβλητα κριτήρια, προσπαθώντας να περιορίσει το στοιχείο της προσωπικής και
αυθαίρετης αξιολόγησης.
Για τους αποφοίτους, εκτός από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, η εισαγωγή του
θεσµού του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου θα επιτρέψει να αφουγκρασθεί και να
ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των φοιτητών.
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12.2.4. Ισότιµη µεταχείριση ατόµων διαφορετικού φύλου, διαφορετικής
εθνικότητας και γλώσσας, ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Το Τµήµα επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στην αποτροπή οποιασδήποτε
διάκρισης και έχει µηχανισµούς κυρώσεων για όσους αποπειραθούν κάτι τέτοιο.
Επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία σε όποιο άτοµο εµφανίζει κάποιο πρόβληµα (π.χ.
δυσλεξία). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τέτοια ισότιµη µεταχείριση δεν είναι προφανής
στη µικρή, περιφερειακή και πολυπολιτισµική κοινωνία της Ξάνθης, κάτι που δεν ισχύει
για άλλα Τµήµατα της χώρας.
12.2.5. Κοινωνική δικαιοσύνη – Στήριξη φοιτητών µε χαµηλό εισόδηµα και µελών
της ακαδηµαϊκής κοινότητας
Το Τµήµα εφαρµόζει µε αυστηρότητα τις διατάξεις για τη στήριξη φοιτητών µε
χαµηλό εισόδηµα. Στον αποµονωτισµό της εποχής µας, το Τµήµα ενθαρρύνει όλους να
συµπαρίστανται στα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν διδάσκοντες και διδασκόµενοι.

12.3. Συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και την οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Ο ρόλος του Τµήµατος είναι σηµαντικός για την οικονοµική πρόοδο και
κοινωνική ανάπτυξη τόσο της Ξάνθης και Θράκης, αλλά και της χώρας, όπως και
διεθνώς. Το Τµήµα έχει ανοιχτούς διαύλους συνεργασίας:
− µε τις τοπικές κοινωνίες (δήµους, νοµαρχίες, επιµελητήρια, πολιτικούς φορείς,
Περιφέρεια, λαογραφικούς φορείς),
− µε εθνικούς φορείς (Υπουργεία, ∆ηµόσιους Οργανισµούς),
− µε διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ιεθνείς Οργανισµούς κ.λπ.).
Παρά

την

έλλειψη

σε

προσωπικό

και

υλικοτεχνική

υποδοµή,

την

περιφερειακότητα του Τµήµατος, την απόσταση από το κέντρο λήψης αποφάσεων,
ανταποκρινόµαστε επιτυχώς στις προκλήσεις της εποχής (τοπικές, εθνικές, διεθνείς).
12.4. Οικονοµικός προγραµµατισµός
Ο οικονοµικός προγραµµατισµός που αφορά λειτουργικές δαπάνες, επενδύσεις,
προσωπικό, καταγραφή και αξιοποίηση περιουσίας δίνονται στους συνηµµένους πίνακες.
Η χρηµατοδότηση από άλλες πηγές αφορά κυρίως ερευνητικές δράσεις, για τις
οποίες είναι και δύσκολο και επικίνδυνο να γίνει ακριβής πρόβλεψη.
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12.5. Υποδοµή και εξοπλισµός
Οι υφιστάµενες υποδοµές και εξοπλισµός διδασκαλίας και έρευνας και οι
ανάγκες και ο παραγραµµατισµός για την επόµενη τετραετία δίνονται στους
συννηµένους πίνακες.

12.6. Φοιτητές
Η εξέλιξη του αριθµού φοιτητών δόθηκε προηγουµένως. Επισηµαίνεται η
τακτική του Υπουργείου να ορίζει αριθµό εισακτέων στο Τµήµα υπερδιπλάσιο ως προς
την πρόταση του Τµήµατος. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συνεχισθεί αν δεν αυξηθεί άµεσα
και κατακόρυφα ο αριθµός διδασκόντων, τα κτίρια και η λοιπή υλικοτεχνική υποδοµή.
∆εν µπορεί ή πολιτεία να ζητά από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ να µορφώνει
ίδιο περίπου αριθµό φοιτητών µε το ΑΠΘ και το ΕΜΠ, αλλά παρέχοντας στο Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ το 1/2 των διδασκόντων και το 1/3 του κτιριακού και
λοιπού εξοπλισµού ως προς το ΑΠΘ και το ΕΜΠ. Είναι µια χρόνια αδικία που πρέπει να
αποκατασταθεί σύντοµα.

12.6. Προσωπικό
Το προσωπικό που υπηρετεί, όπως και ο προγραµµατισµός για την προσεχή
τετραετία δίνονται στο συνηµµένο Πίνακα. Η αύξηση του προσωπικού είναι conditio
sine qua non, για να διατηρηθεί ο υψηλός αριθµός εισακτέων και να ανυψωθεί το

παρεχόµενο επίπεδο γνώσεων.
12.7. ∆ιεθνοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας
Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ∆ΠΘ έχουν συστηµατική
συνεργασία µε τα γνωστότερα αντίστοιχα ιδρύµατα της αλλοδαπής. Ο αναλυτικός
κατάλογος θα ήταν εξαντλητικός, αντ’ αυτού η πληροφόρηση παρέχεται από τις
ιστοσελίδες των µελών ∆ΕΠ.
Το Τµήµα έχει συµµετάσχει ή ηγηθεί στην εκπόνηση πολλών διεθνών
ερευνητικών προγραµµάτων (µε πιο πρόσφατη την εκπόνηση του Στρατηγικού
Σχεδιασµού των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων για λογαριασµό της ∆ιεθνούς Ένωσης
Σιδηροδρόµων, την Επαναχρησιµοποίηση Υγρών Αποβλήτων σε Αρδευόµενες Περιοχές
για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Προηγµένες Μεθόδους Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης σε Θέµατα Μηχανικού για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.).
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Η κινητικότητα φοιτητών γίνεται τόσο µε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
δυνατοτήτων (Erasmus κ.λπ.), αλλά και µε συστηµατική πρόσκληση των µελών ∆ΕΠ σε
διεθνή συνέδρια και συναντήσεις.
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