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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 ενδεχόµενες 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 επιτροπή που αρχικά ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση (8/09-07-08) για την 

προετοιµασία του φακέλου αξιολόγησης του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

(ΜΒΓ) αποτελείται από τέσσερα µέλη ΔΕΠ (Κ. Φυλακτακίδου, Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Μ. 

Κόφφα και Μ. Γρηγορίου) και έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών (Δ. 

Γερασούδης). Ωστόσο η συλλογή, η σύνθεση των στοιχείων και η σύνταξη της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος ΜΒΓ πραγµατοποιήθηκε από τα τρία ορισµένα από 

τη Γενική Συνέλευση, µέλη ΔΕΠ (Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Μ. Κόφφα και Μ. Γρηγορίου) µε την 

υποστήριξη της Γραµµατείας, καθώς κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το τέταρτο 

µέλος ΔΕΠ (Κ. Φυλακτακίδου) βρίσκονταν σε νόµιµη άδεια. 

 

1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθεσης; 

Για τη διαµόρφωση της έκθεσης η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε µε τα µέλη ΔΕΠ και τη Γραµµατεία 

του Τµήµατος ΜΒΓ. 

 

1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων, τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος 

συµπλήρωσαν σχετικό ερωτηµατολόγιο. Επιπρόσθετα, στοιχεία που αφορούν στην ποιότητα 

και στην αναγνώριση του ερευνητικού έργου συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο (έγινε χρήση 

των βάσεων δεδοµένων Scopus, Web of Science και Journal Citation Report). 

 

1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος; 

Κατά τη φάση της συγγραφής η έκθεση συζητήθηκε µεταξύ των µελών της επιτροπής, µε τον 

Πρόεδρο του Τµήµατος, σε επιµέρους συναντήσεις µε µέλη ΔΕΠ µε ειδικές αρµοδιότητες 

(µέλη Επιτροπών Προπτυχιακών και Mεταπτυχιακών Σπουδών, υπεύθυνοι ΠΜΣ, οµάδα 

σύνταξης του τετραετούς προγραµµατισµού του Τµήµατος). Μετά την ολοκλήρωση, το 

κείµενο τέθηκε στη διάθεση όλων των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος και ακολούθως 

συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση. Όλες οι παρατηρήσεις που τέθηκαν υπόψη της 
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Επιτροπής και του Προέδρου συζητήθηκαν και συµπεριλαµβάνονται στην τελική έκθεση 

εσωτερικής αξιολόγησης. 

 

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη 

διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Ακολουθώντας τις οδηγίες συµπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης αποκτήσαµε µια 

σφαιρική άποψη των επιτευγµάτων του Τµήµατος ΜΒΓ, διατυπώσαµε σε κείµενα τις αξίες 

που διέπουν τη λειτουργία του Τµήµατος, καταγράψαµε αναλυτικά και συστηµατικά ένα 

ευρύ φάσµα προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε και µας δόθηκε η ευκαιρία αυτοκριτικής για 

τις λειτουργίες µας. Χρησιµοποιώντας τα φυλλάδια αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι 

φοιτητές για κάθε µάθηµα, καταφέραµε να αποτυπώσουµε τη γνώµη των φοιτητών µας για το 

πρόγραµµα σπουδών, το περιεχόµενο των µαθηµάτων, το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 

το διδακτικό έργο των µελών ΔΕΠ. 

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν στη συλλογή των δεικτών αξιολόγησης του ερευνητικού έργου 

των µελών ΔΕΠ κυρίως λόγω του µεγάλου όγκου τους και της ανεπάρκειας των διαθέσιµων 

µηχανών αναζήτησης. Παρόλο που ο σχετικά µικρός αριθµός των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος 

ΜΒΓ επέτρεψε την προσωπική επαφή µε κάθε µέλος, η διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρος. 

 

1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

Ο αριθµός των ερωτηµάτων, είναι εξαιρετικά µεγάλος. Αν και κατορθώσαµε να 

ανταποκριθούµε σε όλα, πιστεύουµε ότι η συλλογή των στοιχείων και η συγκριτική 

αξιολόγηση θα διευκολύνονταν σηµαντικά αν οι ερωτήσεις ήταν επικεντρωµένες σε ένα 

σχετικά µικρότερο αριθµό θεµάτων. 

Θα είναι χρήσιµο να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων στην Γραµµατεία που θα 

ενηµερώνεται σε ετήσια βάση από όλα τα µέλη ΔΕΠ και τα συνολικά δεδοµένα της θα είναι 

διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να επιδιώξουµε την 

τυποποίηση των εντύπων που αφορούν την ετήσια έκθεση πεπραγµένων και 

προγραµµατισµού (Υπόµνηµα δραστηριοτήτων) και να καθιερώσουµε την κατάθεσή τους σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

 

2. Παρουσίαση του Τµήµατος 

2.1. Γεωγραφική θέση του Τµήµατος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε µεγάλη πόλη, σε µικρή 

πόλη, συγκεντρωµένο, κατανεµηµένο σε µια πόλη κλπ). 

Το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.  Μέχρι τον 

Ιούνιο του 2008 το Τµήµα λειτουργούσε σε κτίριο στο χώρο του Παλαιού Νοσοκοµείου 
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Αλεξανδρούπολης. Τον τελευταίο χρόνο το Τµήµα ΜΒΓ στεγάζεται στην 

Πανεπιστηµιούπολη στην περιοχή Δραγάνα, σε νεόδµητο κτίριο που παραχωρήθηκε για το 

σκοπό αυτό από το Τµήµα Ιατρικής. Η θέση του Τµήµατος επιτρέπει τη συνεργασία µε το 

Τµήµα Ιατρικής και µε το Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο που βρίσκεται εκεί 

ενώ προσφέρει και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικά 

προβλήµατα που προκύπτουν από τη γεωγραφική θέση του Τµήµατος. Αυτά είναι: 

α. Καθώς η Πανεπιστηµιούπολη στη Δραγάνα δε διαθέτει ακόµα φοιτητική λέσχη οι φοιτητές 

είναι αναγκασµένοι να µετακινούνται το µεσηµέρι µε λεωφορείο γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσµα τη διάσπαση της συνέχειας του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

β. Η απόσταση από την έδρα των Πρυτανικών αρχών (Κοµοτηνή) και από την έδρα της 

Επιτροπής Ερευνών (Ξάνθη) δυσχεραίνουν τόσο την επικοινωνία (π.χ. καθυστέρηση στην 

ενηµέρωση, χρονοτριβή στην κατάθεση αιτηµάτων/προγραµµάτων κτλ.) µε τα διοικητικά 

όργανα του Πανεπιστηµίου όσο και τη συµµετοχή σε αυτά. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, η 

διαχείριση προγραµµάτων που αφορούν οριζόντιες δράσεις του Δ.Π.Θ. µπορεί να γίνεται από 

κάποιον υπεύθυνο που βρίσκεται σε άλλη πόλη, οπότε και πάλι να δυσχεραίνεται η 

επικοινωνία/συνεργασία. 

γ. Το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο των µελών ΔΕΠ επιβαρύνεται από τις 

µετακινήσεις. Για παράδειγµα, µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ διδάσκουν σε άλλα Τµήµατα 

στην Ορεστιάδα ή διατηρούν ερευνητικές συνεργασίες µε εργαστήρια του Πολυτεχνείου 

(Ξάνθη) αναγκάζονται να µετακινούνται συστηµατικά καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιόµετρα 

προκειµένου να µεταβούν στα συνεργαζόµενα Τµήµατα ή εργαστήρια ή στις διοικητικές 

υπηρεσίες. 

Εκτός από τα παραπάνω σηµαντικό πρόβληµα του Τµήµατος ΜΒΓ αποτελεί και η 

γεωγραφική απόσταση του από άλλα ΑΕΙ της χώρας γεγονός που δυσχεραίνει τις 

συνεργασίες ενώ επιβαρύνει το διοικητικό έργο και διδακτικό έργο των µελών ΔΕΠ (π.χ. 

συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράµµατα, διδασκαλία σε µεταπτυχιακά, αµοιβαίες 

επισκέψεις και οργάνωση διαλέξεων, συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και άλλες 

επιτροπές διοικητικού χαρακτήρα, κτλ.). 

 

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος. 

2.2.1. Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, 

κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 

Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος τα τελευταία 5 χρόνια αποτελείται κατά µέσο όρο 

από 12,4 µέλη ΔΕΠ. Το διδακτικό έργο επικουρείται από διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 

407/1980. Η διοίκηση του Τµήµατος στελεχώνεται κατά µέσο όρο από 3 άτοµα στις 
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κατηγορίες του διοικητικού (2 ΠΕ και 1ΔΕ) και 3 ΙΔΑΧ (2ΠΕ και 1ΔΕ). Το εργαστηριακό 

και τεχνικό προσωπικό αποτελείται από ένα µέλος ΕΤΕΠ ενώ αναµένεται ο διορισµός ενός 

µέλους ΕΕΔΙΠ και ενός µέλους ΕΤΕΠ. Tα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά για τα 

έτη 2005-2009 στον Πίνακα 1. 

 

 Μέλη ΔΕΠ ΕΤΕΠ Διοικητικοί 

Υπάλληλοι 

ΙΔΑΧ 

2005 7 1 1 2 

2006 10 1 1 2 

2007 13 1 3 3 

2008 16 1 3 3 

2009 16 1 3 3 

Πίνακας 1 

 

2.2.2. Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 

µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 

Ο µέσος αριθµός προπτυχιακών φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο Τµήµα ΜΒΓ ανά έτος 

είναι περίπου 350. Το Τµήµα ΜΒΓ δέχεται κάθε χρόνο κατά µέσο όρο 90 φοιτητές (για την 

ακαδηµαϊκή χρονιά 2009-2010 ο αριθµός εισακτέων είναι 100 φοιτητές). Tα στοιχεία για την 

τελευταία πενταετία παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 11-2.1 και 11-2.2. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει σηµαντικός αριθµός λιµναζόντων φοιτητών. Πάγιο αίτηµα του 

Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ήταν η µείωση του αριθµού των εισακτέων 

λόγω του µικρού αριθµού των µελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ που υποστηρίζουν τις εργαστηριακές 

ασκήσεις. Ωστόσο, παρά το πάγιο αίτηµα εισαγωγής 40 φοιτητών, ο αριθµός των εισακτέων 

κυµαίνεται κάθε χρόνο στους 80-100. 

 

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; 

Tο Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 

2000-2001 και σκοπός του είναι ο συνδυασµός της έγκυρης πανεπιστηµιακής διδασκαλίας µε 

την υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα και τη συµµετοχή του στην εκρηκτική 

εξέλιξη της σύγχρονης Βιολογίας σε διεθνές επίπεδο. Κατά την οκταετία 2000-2008 το 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αναπτύχθηκε σηµαντικά καθώς σταδιακά 

αυξήθηκε ο αριθµός των µελών ΔΕΠ, οργανώθηκε το πρόγραµµα σπουδών του και  
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δηµιουργήθηκε ο βασικός πυρήνας των εργαστηριακών του υποδοµών. Το Τµήµα ΜΒΓ 

προσφέρει επαρκείς θεωρητικές βάσεις και πρακτική εµπειρία σε προηγµένες τεχνολογίες 

µιας σειράς επιστηµονικών πεδίων της Βιολογίας, όπως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική, 

η Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία, η Βιοχηµεία και η Δοµική Βιολογία, η 

Βιοπληροφορική και η Εξελικτική Βιολογία, η Εφαρµοσµένη Βιολογία, η Νευροβιολογία, η 

Βιοτεχνολογία κτλ. Στόχος του Τµήµατος είναι να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση και να 

δηµιουργεί νέες γενιές επιστηµόνων ανταγωνιστικών στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. 

 

2.3.2. Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και 

τους σκοπούς του Τµήµατος; 

Tο Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 

2000-2001 µε σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή των συγκεκριµένων κλάδων των 

βιοεπιστηµών µε έµφαση στον Τοµέα της Υγείας. Καθώς το Τµήµα ΜΒΓ έχει ιδρυθεί µόλις 

πριν από 9 χρόνια, η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος εξακολουθεί να στηρίζει τους 

αρχικούς στόχους και σκοπούς. Καταβάλλεται προσπάθεια µέσω της εκλογής νέων µελών 

ΔΕΠ, της απόκτησης νέου εξοπλισµού και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών το Τµήµα ΜΒΓ 

να φθάσει στην αιχµή της έρευνας στα θέµατα της σύγχρονης Βιολογίας. Το Τµήµα 

αναπροσαρµόζει και ανανεώνει συχνά τα προγράµµατα σπουδών και τις διδακτικές 

προσεγγίσεις που ακολουθεί, προσφέροντας τη µέγιστη δυνατή γνώση στους φοιτητές του. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δίνεται σηµαντική έµφαση στη σύνδεση του Τµήµατος µε την 

τοπική κοινωνία µε διάφορες δράσεις ενηµέρωσης του ευρύτερου κοινού σε θέµατα του 

γνωστικού πεδίου της ΜΒΓ (π.χ. οργάνωση επισκέψεων µαθητών σχολείων της µέσης 

εκπαίδευσης, ανοιχτές διαλέξεις µε εκλαϊκευµένο περιεχόµενο, κτλ.) καθώς και µέσω της 

συνεργασίας µε άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας (π.χ. Νοµαρχία, σύστηµα Υγείας κ.α.) 

για ειδικά θέµατα (π.χ. ορθολογική καταπολέµηση των κουνουπιών) ή ιδιωτικούς φορείς 

(εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραµµάτων). Τέλος, σηµαντική είναι η προτεραιότητα 

που δίνουν τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος στη συνεργασία µε συναδέλφους από άλλα Τµήµατα 

του Δ.Π.Θ. (π.χ. Ιατρική Σχολή, Πολυτεχνείο, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, Τµήµα 

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, κ.α.). 

 

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; 

Tο ΤΜΒΓ έχει ιδρυθεί µόλις πριν από 9 χρόνια και η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος 

εξακολουθεί να στηρίζει τους αρχικούς στόχους και σκοπούς όπως αυτοί διαπιστώνονται στο 

ΦΕΚ ίδρυσής του. 
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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; 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων θεωρείται ότι οι στόχοι του Τµήµατος 

επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθµό. Όµως, ο µικρός αριθµός των µελών ΔΕΠ σε 

συνδυασµό µε τον εξαιρετικά µικρό αριθµό µελών ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Διοικητικού 

Προσωπικού, η τοποθέτησή του στην Περιφέρεια της χώρας και η δηµιουργία συναφών 

Τµηµάτων πλέον σε όλη την επικράτεια, δηµιουργούν εν δυνάµει κινδύνους στην προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων. 

Πιο συγκεκριµένα µε βάση τη στρατηγική του Τµήµατος ΜΒΓ ο προγραµµατισµός για την 

τετραετία 2008-2012 στηρίζεται σε έξι βασικούς άξονες ανάπτυξης: 

• Βελτίωση των διδακτικών και των ερευνητικών υποδοµών. 

• Συνεργασία µε εξειδικευµένα κέντρα αριστείας της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

• Διαρκή επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση µελών ΔΕΠ και γενικά του 

ερευνητικού προσωπικού. 

• Σύνδεση µε τη βιοµηχανική Ε&Α µε στόχο την καινοτοµία και την παραγωγή. 

• Σύνδεση µε την τοπική περιφέρεια. 

• Διάδοση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής του Τµήµατος εντός κι 

εκτός Ελλάδος. 

Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραβλέψουµε αντικειµενικές δυσκολίες που παρακωλύουν τις 

προσπάθειες των µελών ΔΕΠ και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν αποκλειστικά 

µε τις προσπάθειες του προσωπικού του Τµήµατος. Οι τρεις πλέον σηµαντικές δυσκολίες 

είναι: 

• η υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,  

• η αναλογία του αριθµού φοιτητών ανά  µέλος ΔΕΠ και  

• η γεωγραφική απόσταση του Τµήµατος από άλλα ΑΕΙ που δυσχεραίνει τις 

συνεργασίες και επιβαρύνει το διοικητικό έργο (π.χ. συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά 

προγράµµατα, αµοιβαίες επισκέψεις και οργάνωση διαλέξεων, συµµετοχή σε 

εκλεκτορικά σώµατα και άλλες επιτροπές διοικητικού χαρακτήρα, κτλ.). 

 

2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων (στο 

ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος; 

Μέχρι στιγµής δεν συντρέχουν λόγοι αναθεώρησης των στόχων του Τµήµατος. 
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2.4. Διοίκηση του Τµήµατος. 

2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα; 

Για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος έχουν διαµορφωθεί οι εξής επιτροπές: Επιτροπή 

Προγράµµατος Σπουδών, Επιτροπή Αξιολόγησης, Επιτροπή Διπλωµατικών Εργασιών και 

Επιτροπή Τετραετούς Ακαδηµαϊκού Προγραµµατισµού. Επίσης, ad hoc ο Πρόεδρος αναθέτει 

σε προσωρινές επιτροπές την επεξεργασία διαφόρων θεµάτων. Τέλος σε ετήσια βάση 

συστήνονται και λειτουργούν και άλλες που εξυπηρετούν την καθηµερινή λειτουργία του 

Τµήµατος. Όλες οι επιτροπές αποτελούνται από δύο µέχρι τέσσερα µέλη. 

 

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα; 

Στο Τµήµα υπάρχει Εσωτερικός Κανονισµός που διέπει την εκπόνηση Διπλωµατικών 

Εργασιών. Επίσης, βρίσκονται υπό σύνταξη οι εξής Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας: α) 

Κανονισµός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών, β) Κανονισµός λειτουργίας κοινών 

εργαστηρίων και υποδοµών (CIBIT) και γ) Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών (το 

πρόγραµµα έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας). 

 

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, επειδή δεν είναι αυτοδύναµο και λόγω µικρού αριθµού µελών ΔΕΠ δεν είναι 

ακόµα διαρθρωµένο σε Τοµείς. Ωστόσο τα µέλη ΔΕΠ έχουν οργανωθεί σε 4 ερευνητικές 

οµάδες που λειτουργούν ως µελλοντικοί ενδεικτικοί τοµείς: 

 

i. Ερευνητική οµάδα µελλοντικού Τοµέα "Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας" 

(περιλαµβάνει 5 µέλη ΔΕΠ και ένα θεσµοθετηµένο Eργαστήριο µε έτος ίδρυσης το 2002). 

ii. Ερευνητική οµάδα µελλοντικού Τοµέα "Μοριακής, Κυτταρικής, Αναπτυξιακής Βιολογίας και 

Βιοµοριακών Εφαρµογών" (περιλαµβάνει 4 µέλη ΔΕΠ και δύο θεσµοθετηµένα Eργαστήρια µε 

έτος ίδρυσης το 2006). 

iii. Ερευνητική οµάδα µελλοντικού Τοµέα "Γενετικής, Γονιδιωµατικής και Συστηµατικής 

Οργανισµών" (περιλαµβάνει 4 µέλη ΔΕΠ και ένα θεσµοθετηµένο Eργαστήριο µε έτος ίδρυσης 

το 2002). 

iv. Ερευνητική οµάδα µελλοντικού Τοµέα "Βασικών Φυσικών Επιστηµών, Βιοχηµείας, 

Βιοφυσικής και Βιοτεχνολογίας" (περιλαµβάνει 3 µέλη ΔΕΠ και ένα θεσµοθετηµένο 

Eργαστήριο µε έτος ίδρυσης το 2003). 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. 

 10 

 

 

3. Προγράµµατα Σπουδών 

3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Το Τµήµα ΜΒΓ, προκειµένου να ενισχύσει το επίπεδο γνώσης και την ανταγωνιστικότητα 

των πτυχιούχων του στο ευρωπαϊκό και διεθνές επιστηµονικό περιβάλλον, µε γνώµονα τη 

διεθνή εµπειρία, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τις ανάγκες σε 

Βιοεπιστήµονες τις επόµενες δεκαετίες αναµόρφωσε το ΠΠΣ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-

2008. Κατά την αναµόρφωση έγινε εκτεταµένη µελέτη των προγραµµάτων σπουδών από 

αρκετά άλλα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της Ευρώπης και της Β. Αµερικής µε παρόµοιο 

Γνωστικό Αντικείµενο. Επιπλέον, το Τµήµα αναβαθµίζει σε ετήσια βάση το πρόγραµµά του 

µε προσθήκες ενοτήτων ή και µαθηµάτων αιχµής που ακολουθούν τη διεθνή επιστηµονική 

εξέλιξη. Πρόκειται για µια εσωτερική διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, όπου όλα τα 

µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στις περιοχές ειδίκευσής τους 

και προτείνουν, όταν κρίνουν ότι κάτι τέτοιο απαιτείται, στην Επιτροπή Προγράµµατος 

Σπουδών και κατόπιν στην Γενική Συνέλευση του Τµήµατος αναβάθµιση της ύλης. Στις 

περιπτώσεις αυτές η εφαρµογή των τροποποιήσεων τίθεται σε ισχύ  από το επόµενο 

ακαδηµαϊκό έτος. 

Το σηµαντικότερο θετικό σηµείο του ΠΠΣ του Τµήµατος είναι η εστίασή του σε σχετικά 

µικρότερο γνωστικό πεδίο (σε σύγκριση, για παράδειγµα, µε τα Τµήµατα Βιολογίας) και στην 

έµφαση σε εφαρµογές σχετικές µε τον άνθρωπο και συγκεκριµένα σε θέµατα που αφορούν 

την Υγεία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σηµαντικής εµβάθυνσης σε µοριακούς µηχανισµούς και 

γενετικές συνιστώσες των αντικειµένων που καλλιεργούνται στο Τµήµα δίνοντας συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στους αποφοίτους. Ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή να µην 

διαταραχθεί η ισορροπία µε άλλα, γενικότερου ενδιαφέροντος, γνωστικά αντικείµενα (π.χ. 

οικολογία, µοριακή βιολογία φυτών, βιοχηµεία τροφίµων, κτλ.)  τα οποία, παρότι δεν 

αποτελούν το επίκεντρο του ΠΠΣ, καλλιεργούνται επαρκώς ούτως ώστε οι απόφοιτοι του 

Τµήµατος ΜΒΓ να µην αποκλείονται από την αγορά εργασίας στα σχετικά πεδία. 

Δυστυχώς, λόγω του µικρού αριθµού µελών ΔΕΠ και εξαιτίας της ελλιπούς διάρθρωσης του 

Τµήµατος σε Τοµείς συγκεκριµένων γνωστικών πεδίων, η θεσµοθέτηση Επιτροπής 

Προγράµµατος Σπουδών είναι πιθανόν ότι δε διασφαλίζει µε ικανοποιητικό τρόπο τη 

βέλτιστη οργάνωση του ΠΠΣ. Θα πρέπει κατά περιοδικά διαστήµατα να λαµβάνονται µέτρα 
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για πιο ορθολογική αναδιάρθρωση του ΠΠΣ, πιθανώς λαµβάνοντας υπόψη και την πορεία 

των αποφοίτων του Τµήµατος.  

Η δηµοσιοποίηση του ΠΠΣ του Τµήµατος ΜΒΓ πραγµατοποιείται κυρίως µέσω του Οδηγού 

Σπουδών ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος η οποία αναβαθµίζεται 

ετησίως  και στην οποία οι χρήστες τού διαδικτύου µπορεί να έχουν πρόσβαση σε όλα όσα 

αφορούν το ΠΠΣ, τις δυνατότητες ερευνητικής απασχόλησης στα εργαστήρια, τις διαλέξεις 

των µαθηµάτων κλπ. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του νέου ΠΠΣ του Τµήµατος ΜΒΓ σε σχέση µε την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του βρίσκεται υπό εξέλιξη διότι είναι 

απαραίτητη η ιχνηλάτηση της καριέρας των αποφοίτων µε ερωτηµατολόγια που 

απευθύνονται στους αποφοίτους µετά από την πάροδο 2-5 ετών από την αποφοίτησή τους. 

 

3.1.2. Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Οι φοιτητές του Τµήµατος ΜΒΓ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς θεωρητικές 

βάσεις και πρακτική εµπειρία σε τεχνολογίες µιας σειράς επιστηµονικών πεδίων της 

επιστήµης της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ενώ µέσω της διπλωµατικής εργασίας και 

της συµµετοχής σε πρακτικές ασκήσεις παρέχεται σε αρκετούς φοιτητές η δυνατότητα 

συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα.   

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η επιτυχής παρακολούθηση  

• 36 υποχρεωτικών µαθηµάτων,  

• 8 µαθηµάτων επιλογής και  

• της Διπλωµατικής Εργασίας ή 10 επιπλέον µαθηµάτων επιλογής. 

 Συνολικά προσφέρονται 18 µαθήµατα επιλογής. 

Σηµειώνεται ότι δεν εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων, διότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα προσφοράς των µαθηµάτων κάθε εξάµηνο. Η αδυναµία του Τµήµατος ΜΒΓ στο 

συγκεκριµένο τοµέα οφείλεται κυρίως σε έλλειψη προσωπικού (µελών ΔΕΠ και τεχνικού 

προσωπικού), κτιριακών υποδοµών (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηριακών χώρων) και 

εξοπλισµού (εργαστηριακού, ηλεκτρονικού). 

Η Μοριακή Βιολογία και Γενετική είναι κατ’ εξοχήν µια πειραµατική και εφαρµοσµένη 

επιστήµη και η εργαστηριακή εµπειρία των ατόµων που ασχολούνται µε αυτήν είναι 

αδιαµφισβήτητη προϋπόθεση. Έτσι, στο Τµήµα ΜΒΓ η θεωρητική κατάρτιση συνοδεύεται µε 

εργαστηριακές ασκήσεις. Η οργάνωση δε του ωρολογίου προγράµµατος, ειδικά για τα 

µεγαλύτερα εξάµηνα σπουδών, επιτρέπει σε αρκετούς φοιτητές την απασχόληση σε 
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ερευνητικά εργαστήρια ώστε να καταστούν ικανοί να θέτουν και να απαντούν σε επίκαιρα 

επιστηµονικά ερωτήµατα. 

Το Τµήµα ΜΒΓ προσφέρει ως ξένη γλώσσα τα «Αγγλικά». Οι φοιτητές ως το τέλος των 

σπουδών τους πρέπει να έχουν µάθει την αγγλική γλώσσα σε βαθµό που να µπορούν να 

κατανοούν κείµενα Βιολογικού περιεχοµένου. Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται δύο  (2) 

ώρες την εβδοµάδα σε δύο εξάµηνα. 

 

3.1.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 

Η εξέταση κάθε µαθήµατος αποτελεί περιοχή αυτονοµίας του διδάσκοντα. Ακολουθώντας το 

Νοµικό Πλαίσιο, τα µαθήµατα εξετάζονται στο τέλος κάθε εξαµήνου και κατά την 

εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου. Εκτός της εξεταστικής περιόδου, σε αρκετά µαθήµατα 

εφαρµόζεται διεξαγωγή µη υποχρεωτικής προόδου και είναι στην ευχέρεια του διδάσκοντα 

να συνυπολογίσει στην τελική αξιολόγηση του φοιτητή την επίδοση στην πρόοδο. Οι 

παρουσιάσεις εργασιών και αναλύσεις επιστηµονικών άρθρων αποτελούν επιπλέον µέσα 

αξιολόγησης των φοιτητών που συγχρόνως εκπαιδεύουν τους φοιτητές στη δόµηση της 

σκέψης και στην ικανότητα µετάδοσης γνώσης σε τρίτους. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης 

εφαρµόζεται κυρίως σε µαθήµατα επιλογής. Η παράδοση γραπτών εργασιών και 

εργαστηριακών αναφορών αποτελεί τον τρόπο αξιολόγησης πρωτίστως στα εργαστήρια. 

Εφόσον ο διδάσκων έχει την πλήρη ευθύνη και έλεγχο του µαθήµατός του, η διαφάνεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Ο 

φοιτητής ερχόµενος σε επαφή µε τον διδάσκοντα έχει τη δυνατότητα ελέγχου του γραπτού 

του. Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους φοιτητές προσφέρει µια εικόνα για την 

αξιολόγηση του µαθήµατος, του διδάσκοντος και της εξεταστικής διαδικασίας. Με τον τρόπο 

αυτό γίνεται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της διδασκαλίας και της 

διαφάνειας της αξιολόγησης. Να σηµειωθεί ότι επειδή τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται, 

όπως ορίζεται από τη ΜΟΔΙΠ, πριν από την εξεταστική περίοδο, δεν είναι δυνατή η 

αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης αλλά µόνον της συµπληρωµατικής εξέτασης (πρόοδος, 

τεστ, παρουσιάσεις, εργασίες, κτλ.) που γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου.  

Η ανάθεση και εξέταση διπλωµατικής εργασίας από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος υπόκειται 

στους κανόνες αυτονοµίας του διδάσκοντα. Το Τµήµα ΜΒΓ, λόγω περιορισµένου αριθµού 

µελών ΔΕΠ, επιτρέπει την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας και σε άλλο Τµήµα του Δ.Π.Θ., 

σε άλλο Πανεπιστήµιο ή σε ερευνητικά Ιδρύµατα. Στην περίπτωση αυτή η εκπόνηση 

πτυχιακής πρέπει να έχει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης µετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Διπλωµατικών. Ο φοιτητής µε αίτησή του προς την Επιτροπής Διπλωµατικών 

καταθέτει εκτός από τον τίτλο, το υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ, το εργαστήριο στο οποίο θα 
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εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία και µια περίληψη του ερευνητικού θέµατος µε το οποίο 

πρόκειται να ασχοληθεί. Η αίτηση συνυπογράφεται από το φοιτητή, τον υπεύθυνο Καθηγητή 

του Εργαστηρίου υποδοχής και την Επιτροπή Διπλωµατικών που από την αρχή του εξαµήνου 

και στην περίπτωση που ο επιβλέπων δεν είναι µέλος ΔΕΠ, αναλαµβάνει να αξιολογήσει και 

να βαθµολογήσει την εργασία κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ποιότητα των διπλωµατικών εργασιών που εκπονούνται 

εκτός Τµήµατος. 

 

3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, το ΠΠΣ δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την συµµετοχή 

διδασκόντων από το εξωτερικό στα προπτυχιακά του µαθήµατα. Υπάρχει όµως παρότρυνση 

των φοιτητών στην παρακολούθηση διαλέξεων επιφανών επιστηµόνων του εξωτερικού. Κατά 

την πρόσφατη αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών το ακαδηµαϊκό έτος 

2007-2008, καταβλήθηκε σηµαντική προσπάθεια ώστε το ΠΠΣ να είναι σύµφωνο µε τις 

σύγχρονες τάσεις. Το γεγονός ότι κανένα από τα προπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος ΜΒΓ 

δεν προσφέρεται σε ξένη γλώσσα, καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση από αλλοδαπούς 

φοιτητές.  

Στο Τµήµα ΜΒΓ εφαρµόζεται από το έτος 2008-2009 το ευρωπαϊκό σύστηµα διδακτικών 

µονάδων ECTS. Έχουν αποδοθεί µονάδες ΕCTS σε όλα τα µαθήµατα, ενώ από το έτος 2012 

το Τµήµα ΜΒΓ θα εκδίδει Παραρτήµατα Διπλώµατος στην Αγγλική. Στο διεθνές πρόγραµµα 

συνεργασίας ERASMUS το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων ECTS εφαρµόζεται 

από το έτος 2004.  

 

3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

Στο Τµήµα ΜΒΓ δεν έχει εφαρµοστεί ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. 

Ωστόσο το Τµήµα ΜΒΓ κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών 

εισήγαγε από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 το θεσµό της Πρακτικής Άσκησης.  

 

4. Διδακτικό έργο 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 από τους φοιτητές 

µε φύλλα αξιολόγησης που συµπληρώνονται, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ, κατά την 

8-11 εβδοµάδα του εξαµήνου. Τα στοιχεία της αξιολόγησης καταχωρούνται από τρίτους (από 

τη Γραµµατεία του Τµήµατος) και η επεξεργασία τους γίνεται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης του Τµήµατος. Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης κάθε µαθήµατος 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. 

 14 

γνωστοποιούνται στον αντίστοιχο διδάσκοντα προς βελτίωση της οργάνωσης του µαθήµατος 

και των εργαστηριακών ασκήσεων, του τρόπου διδασκαλίας, εξέτασης, κ.α.  

Στο Τµήµα ΜΒΓ δεν υπάρχει µηχανισµός επιβράβευσης της καλής διδασκαλίας, διότι δεν 

υπάρχουν θεσµοθετηµένα βραβεία. Επίσης, δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος µηχανισµός 

ελέγχου και βαθµολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας. Κάθε διδάσκων είναι 

υπεύθυνος για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, αλλά ο βαθµός στον 

οποίο είναι επιτυχηµένες αυτές οι προσπάθειες δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε αντικειµενικά 

κριτήρια. 

Ο µικρός αριθµός των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ (βλ. Πίνακα 2) επιβάλλει τη 

διδασκαλία τουλάχιστον δύο µαθηµάτων ανά έτος από κάθε διδάσκοντα. Το µέσο 

εβδοµαδιαίο διδακτικό έργο κάθε µέλους ΔΕΠ σε προπτυχιακά µαθήµατα υπολογίζεται σε 3-

4 ώρες για το θεωρητικό µέρος των µαθηµάτων, 2-3 ώρες για το εργαστηριακό µέρος των 

µαθηµάτων (εάν υπάρχει) και 1-2 ώρες για τις φροντιστηριακές ασκήσεις (εάν υπάρχουν). Το 

διδακτικό έργο των µελών ΔΕΠ επικουρείται από µεταπτυχιακούς φοιτητές µόνο στο επίπεδο 

των εργαστηριακών ασκήσεων. Όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος διδάσκουν σε 

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. 

 

 Φοιτητές/Μέλος ΔΕΠ Φοιτητές/ΕΤΕΠ 

2005 71.5 350 

2006 50.0 350 

2007 38.5 350 

2008 31.2 350 

Πίνακας 2 

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 

Η διδακτική διαδικασία που ακολουθείται περιλαµβάνει κυρίως τη χρήση εποπτικών µέσων 

µε διαφάνειες powerpoint στις οποίες έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, διδασκαλία µε την άµεση 

χρήση Η/Υ, πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων και 

εικονικών εργαστηρίων. Τόσο οι διδακτικές µέθοδοι όσο και το περιεχόµενο των µαθηµάτων 

ακολουθούν ετήσια διαδικασία επικαιροποίησης όταν αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό. Τα 

περισσότερα µέλη ΔΕΠ αξιοποιούν τη διδακτική πλατφόρµα e-class τόσο για την 

επικοινωνία τους µε τους εγγεγραµµένους στα µαθήµατα φοιτητές όσο και για την παροχή 

επιπλέον διδακτικού υλικού που υποβοηθά στην κατανόηση βασικών εννοιών. 

Το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος και η διάρθρωση της ύλης σε ενότητες/παρουσιάσεις είναι 

αρµοδιότητα αποκλειστικά κάθε διδάσκοντος. Έτσι δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής 

επικαλύψεων και επαναλήψεων, αν και σύµφωνα µε τις απαντήσεις των φοιτητών σε 
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ερωτηµατολόγια δε φαίνεται να υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα στον τοµέα αυτό. Το ποσοστό 

των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις εξαρτάται από το µάθηµα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για το ακαδ. έτος 2007-2008 τα ποσοστά συµµετοχής σε υποχρεωτικά 

µαθήµατα κυµαινόταν από 15% έως 80% στην κανονική και από 3% έως 38% στην 

επαναληπτική εξεταστική. 

O µέσος βαθµός πτυχίου για τα 5 τελευταία ακαδηµαϊκά έτη υπολογίζεται σε 7,60 (Πίνακας 

11-6.1) ενώ η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου υπολογίζεται σε 5 έτη (Πίνακας 

11-6.2) 

 

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

Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ διδάσκουν µαθήµατα που εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο 

γνωστικό τους πεδίο. 

Η ύλη των µαθηµάτων, οι µαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

γνωστοποιούνται α) µέσω της ιστοσελίδας κάθε µαθήµατος αλλά και β) από τους ίδιους τους 

διδάσκοντες στις διαλέξεις. Στην αρχή του εξαµήνου οι φοιτητές ενηµερώνονται για το 

περιεχόµενο και τον προγραµµατισµό των διαλέξεων των µαθηµάτων και των 

εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων από τους διδάσκοντες. Οι διαλέξεις 

πραγµατοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος ΜΒΓ ενώ οι εργαστηριακές 

ασκήσεις και οι φροντιστηριακές ασκήσεις στις αίθουσες ασκήσεων του Τµήµατος ΜΒΓ. Η 

παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των φροντιστηριακών ασκήσεων είναι 

υποχρεωτική. Οι φοιτητές ασκούνται σε οµάδες 20-36 ατόµων ανάλογα µε το είδος και το 

περιεχόµενο της άσκησης. Σε αρκετά µαθήµατα, µε πρωτοβουλία και ευθύνη του διδάσκοντα 

πραγµατοποιούνται µη-υποχρεωτικές πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, διαδικασία η 

οποία βοηθά τον διδάσκοντα να διακρίνει την επίτευξη ή µη των µαθησιακών στόχων του 

µαθήµατος.  

 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα; 

Στόχος της παρεχόµενης βιβλιογραφίας είναι η κάλυψη του συνόλου της διδασκόµενης ύλης, 

κάτι ιδιαίτερα δύσκολο δεδοµένου ότι στο γνωστικό πεδίο του Τµήµατος οι εξελίξεις είναι 

ραγδαίες γεγονός που απαιτεί τη χρήση σύγχρονων, επικαιροποιηµένων συγγραµµάτων. 

Παρά τη δυσκολία αυτή τα περισσότερα από τα βιβλία που προτείνονται είναι σύγχρονα και 

σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για µεταφρασµένα συγγράµµατα αναγνωρισµένα διεθνώς, 

στην επιµέλεια των οποίων έχουν συµβάλει και µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ. Επιπλέον 

χρησιµοποιούνται σηµειώσεις και υλικό σε ιστοσελίδες που επικαιροποιούνται σε ετήσια 

βάση, και εάν κριθεί απαραίτητο, διανέµονται σε όλους τους εγγεγραµµένους στο εκάστοτε 
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µάθηµα φοιτητές. Τέλος, σε πολλά µαθήµατα επιλογής παρέχεται πρωτογενής βιβλιογραφία 

σε µορφή ερευνητικών άρθρων ή άρθρων ανασκόπησης.  

 

4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιµα µέσα και υποδοµές; 

Το Τµήµα ΜΒΓ διαθέτει 2 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 80 και 100 ατόµων, που 

έχουν παραχωρηθεί από το Τµήµα Ιατρικής, καθώς και 1 αίθουσα διδασκαλίας 

χωρητικότητας 40 ατόµων. Καµιά από τις αίθουσες δεν είναι αµφιθεατρική ενώ κατά την 

εξεταστική περίοδο η µεγάλη προσέλευση των φοιτητών στις εξετάσεις δηµιουργεί σε 

αρκετές περιπτώσεις πρόβληµα χώρου. Επίσης καµιά από τις αίθουσες δεν επαρκεί για την 

παρακολούθηση οµιλιών που αφορούν ολόκληρο το Τµήµα.  Εκτός από τις αίθουσες 

διδασκαλίας το Τµήµα ΜΒΓ διαθέτει 2 εκπαιδευτικά εργαστήρια χωρητικότητας 25 και 35 

θέσεων αντίστοιχα και ένα εργαστήριο Η/Υ 22 θέσεων. Ο εξοπλισµός των εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων επαρκεί για την κάλυψη µόνο των βασικών τεχνικών και περιλαµβάνει 

φυγοκέντρους, φωτόµετρα, πιπέττες, στερεοσκόπια, µικροσκόπια κλπ. Τα εκπαιδευτικά 

εργαστήρια διαθέτουν κοινό χώρο παρασκευαστηρίου, καθώς και ψυγεία, εστία και 

αποθηκευτικούς χώρους. Ο µεγάλος αριθµός των φοιτητών και των εργαστηριακών 

ασκήσεων οδηγεί ετησίως στη δηµιουργία 2-4 τµηµάτων για κάθε εργαστηριακή άσκηση, µε 

αποτέλεσµα τα εργαστήρια να χρησιµοποιούνται συνεχώς τη διάρκεια της ηµέρας. 

Τα διαθέσιµα µέσα και οι χώροι του Τµήµατος επαρκούν, αν και οριακά, για την υποστήριξη 

του διδακτικού έργου του Τµήµατος. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση 

των φοιτητών αποκτήθηκε από δωρεές αλλά κυρίως από δαπάνες του Προγράµµατος ίδρυσης 

του Τµήµατος (ΕΠΕΑΕΚ). Στα επόµενα χρόνια, µέρος του εξοπλισµού (π.χ. Η/Υ) θα 

χρειαστεί ανανέωση. Η άριστη αξιοποίηση του εξοπλισµού και των χώρων επιτυγχάνεται 

χάρη στην άριστη συνεργασία του προσωπικού και στην καθιέρωση, από την ίδρυση του 

Τµήµατος, κοινών υποδοµών που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση. 

Οι χώροι εργαστηριακής/τεχνικής υποστήριξης εποπτεύονται από το µέλος ΕΤΕΠ του 

Τµήµατος (µε ειδικότητα Βιολόγου). Το εργαστηριακό µέρος πολλών µαθηµάτων 

επικουρείται από τα µέλη ΔΕΠ ή/και από διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407. 

Το Διοικητικό προσωπικό περιλαµβάνει: 3 µόνιµα µέλη Διοικητικού προσωπικού (2ΠΕ, 

1ΔΕ), 2 µέλη ΙΔΑΧ (ΠΕ) και 1 µέλος ΙΔΑΧ (ΔΕ).  

 

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών; 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) χρησιµοποιούνται ευρέως στην 

παρουσίαση των µαθηµάτων, διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση. Η πλέον συνήθης 
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χρήση είναι µέσω παρουσιάσεων (powerpoint), προβολής εκπαιδευτικών σελίδων από το 

διαδίκτυο, εκτέλεση εικονικών εργαστηρίων µέσω του διαδικτύου, κλπ. Το Τµήµα ΜΒΓ 

διαθέτει εποπτικά µέσα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία αξιοποίησης των ΤΠΕ σε όλους τους 

διδάσκοντες. 

Όλα τα µέλη ΔΕΠ έχουν αποκτήσει πρόσβαση στη δραστηριότητα e-class µέσω της οποίας 

έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τους φοιτητές, να αναρτούν ανακοινώσεις για το 

µάθηµά τους και να δίνουν ασκήσεις και βιβλιογραφικό υλικό. 

 

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και τη µεταξύ τους 

συνεργασία; 

Στο πλαίσιο διδασκαλίας των µαθηµάτων η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων είναι 

περίπου 1/100. Παρά το µεγάλο αριθµό φοιτητών/µέλος ΔΕΠ, οι διδάσκοντες είναι πάντα 

πρόθυµοι να συνεργαστούν µε τους φοιτητές και να λύσουν απορίες σε όλη τη διάρκεια του 

εξαµήνου. Στο Τµήµα ΜΒΓ οι περισσότεροι διδάσκοντες δεν έχουν θεσπίσει συγκεκριµένες 

ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές. Η σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων είναι 

ανοικτή και οι φοιτητές µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τους καθηγητές σε όλη τη διάρκεια 

της ηµέρας, είτε µέσω προσωπικής επαφής είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Στα εργαστηριακά µαθήµατα το έργο του µέλους ΔΕΠ επικουρείται από ένα µέλος ΕΤΕΠ και 

σε αρκετές περιπτώσεις από 1-2 υποψήφιους διδάκτορες ή από διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 

407/80. Έτσι η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων είναι 1/5 ή 1/6, µε δεδοµένο ότι οι φοιτητές ενός έτους χωρίζονται σε αρκετές 

οµάδες, και προφανώς η επαφή µε τους φοιτητές είναι πολύ στενή. Συµπερασµατικά, αν και ο 

αριθµός των διδασκόντων είναι σχετικά µικρός, η αναλογία διδασκοµένων/διδάσκοντες δεν 

επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σηµαντικό βαθµό. Ωστόσο, για να 

επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσµα καταβάλλονται µεγάλες προσπάθειες από τους διδάσκοντες. 

Για να βελτιωθεί η κατάσταση περαιτέρω κρίνεται απαραίτητη η προκήρυξη επιπλέον 

θέσεων µελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. 

Σχετικά µε την καθοδήγηση των φοιτητών πέρα από το στενό πλαίσιο των µαθηµάτων, στο 

Τµήµα δε λειτουργεί ο θεσµός του Συµβούλου Καθηγητή (tutoring). Έτσι οι φοιτητές δεν 

έχουν κάποιο συγκεκριµένο, θεσµοθετηµένο µηχανισµό καθοδήγησης. Ο συγκεκριµένος 

θεσµός θα βοηθούσε τον προσανατολισµό των φοιτητών και θα ενίσχυε το εκπαιδευτικό 

αποτέλεσµα, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει αν δεν αυξηθεί ικανοποιητικά ο αριθµός 

των µελών ΔΕΠ. Προς το παρόν, η καθοδήγηση των φοιτητών γίνεται µε άτυπες κατ’ ιδίαν ή 

σε οµάδες συναντήσεις µε µέλη ΔΕΠ µετά από πρωτοβουλία των φοιτητών. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσµα τη µεγάλη επιβάρυνση των µελών ΔΕΠ που αφιερώνουν πολύ µεγάλο µέρος από 

το χρόνο τους για τέτοιες επαφές. 

 

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα; 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στην ερευνητική διαδικασία όχι µόνο µέσω 

αναζήτησης και χρήσης βιβλιογραφίας αλλά και συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα. 

Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές αναλαµβάνουν την υλοποίηση ενός 

ερευνητικού έργου. Επίσης αρκετοί φοιτητές εργάζονται εθελοντικά στα ερευνητικά 

εργαστήρια των µελών ΔΕΠ. Τέλος προκειµένου να προαχθεί η σύνδεση της διδασκαλίας µε 

την έρευνα το Τµήµα ΜΒΓ εισήγαγε από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 το θεσµό της 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο; 

Το Τµήµα ΜΒΓ  βρίσκεται σε συνεργασία µε άλλα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα η Ερευνητικά 

Κέντρα  τα οποία φιλοξενούν αρκετούς φοιτητές για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

Επιπλέον, αρκετοί φοιτητές του Τµήµατος ΜΒΓ γίνονται δεκτοί από το Τµήµα Ιατρικής  και 

το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο για την εκπόνηση διπλωµατικής τους εργασίας. Η 

συνεργασία µε εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού πραγµατοποιείται µέσω του 

προγράµµατος Erasmus, όπου οι φοιτητές µπορούν να εγγραφούν για να εκπονήσουν τη 

διπλωµατική τους εργασία ή µέσω συνεργασιών των µελών ΔΕΠ µε επιστήµονες του 

εξωτερικού. 

 

4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

Το Τµήµα ΜΒΓ δεν έχει θεσπίσει κάποιο στρατηγικό σχεδιασµό σχετικά µε την κινητικότητα 

των µελών του. Μέχρι πρόσφατα, πρακτικά δεν ήταν δυνατόν να απουσιάσουν τα µέλη ΔΕΠ, 

αφού εξαιτίας του µικρού αριθµού τους ήταν απαραίτητη η συνεισφορά όλων στο διδακτικό 

έργο του Τµήµατος. Ωστόσο, σήµερα κάθε µέλος ΔΕΠ έχει τη δυνατότητα να οργανώνει την 

προσωπική του κινητικότητα για συµµετοχή σε Συνέδρια ή συνεργασία µε άλλους 

ερευνητικούς φορείς µε την προϋπόθεση να µην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό του έργο. 

Σηµειώνεται εδώ ότι το ΔΠΘ επιχορηγεί µε 750 ευρώ ετησίως τη µετακίνηση µελών ΔΕΠ για 

συνέδρια. Η διαµονή ενός µέλους ΔΕΠ σε άλλο Ίδρυµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

θεσπίζεται µέσω της από Νόµου προβλεπόµενης Εκπαιδευτικής Άδειας. Την τελευταία 

πενταετία 1 µέλος ΔΕΠ έκανε χρήση του δικαιώµατος εκπαιδευτικής άδειας για µετακίνηση 

σε άλλο Ιδρύµατα στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το Τµήµα δεν 
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έχει θεσπίσει κριτήρια για τον έλεγχο της ποιότητας της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η κινητικότητα των µελών ΔΕΠ κατά τα 

προσεχή δύο έτη αναµένεται να αυξηθεί δεδοµένου ότι µέσω της υλοποίησης του 

προγράµµατος BioStrength «Strengthening Regional Bioresearch Potential in Greece: 

advanced scientific performance at the Department of Molecular Biology and Genetics in 

Thrace» στο οποίο συµµετέχουν όλα τα µέλη ΔΕΠ, προβλέπεται να δαπανηθεί για το σκοπό 

αυτό ειδικό κονδύλι το οποίο καλύπτει µετακινήσεις µικρής και µέσης διάρκειας. Η 

κινητικότητα των φοιτητών ενισχύεται µέσω του προγράµµατος Erasmus. Την τελευταία 

πενταετία 35 φοιτητές του Τµήµα ΜΒΓ µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα του εξωτερικού 

και άλλα Ιδρύµατα του εσωτερικού. 

Το εκπαιδευτικό έργο που πραγµατοποιείται σε άλλο Ίδρυµα µέσω του προγράµµατος 

Erasmus αναγνωρίζεται βάσει της συµφωνίας που έχει συναφθεί µε τα Ιδρύµατα. Οι φοιτητές 

µετά από έλεγχο της υπευθύνου του προγράµµατος και της Επιτροπής Διπλωµατικών 

Σπουδών µπορούν να µεταφέρουν τις µονάδες ECTS που απέκτησαν στο Ίδρυµα του 

εξωτερικού. Η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων του ΔΠΘ είναι αρκετά ικανοποιητική, παρέχοντας στους φοιτητές την 

απαραίτητη βοήθεια για τη µέγιστη αξιοποίηση του χρόνου παραµονής στο Ίδρυµα του 

εξωτερικού. Το Τµήµα ΜΒΓ ενηµερώνει σε ειδικές συναντήσεις µε τους υπευθύνους των 

προγραµµάτων τους φοιτητές του για τις δυνατότητες κινητικότητας και τους τρόπους µε 

τους οποίους µπορούν να τις εκµεταλλευτούν, ενώ παρακολουθεί µέσω του ακαδηµαϊκού 

Υπευθύνου τους φοιτητές  καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής τους στο εξωτερικό. 

 

5. Ερευνητικό έργο 

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

Η πολιτική του Τµήµατος ως προς την ερευνητική δραστηριότητα στοχεύει στην 

επιστηµονική αριστεία και στη µέγιστη δυνατή κάλυψη επιστηµονικών περιοχών αιχµής 

λαµβανοµένων υπόψη και των διδακτικών αναγκών του. Για το σκοπό αυτό το Τµήµα από 

την ίδρυσή του έχει επιδιώξει συστηµατικά την προσέλκυση µελών ΔΕΠ που έχουν 

αποκτήσει διδακτορικό δίπλωµα ή θήτευσαν για αρκετό χρονικό διάστηµα σε άλλα Ιδρύµατα, 

κυρίως του εξωτερικού. 

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής καταδεικνύεται από το πολύ υψηλό ποσοστό µελών που 

προσλήφθηκαν µετά από επιτυχηµένη θητεία σε εργαστήρια του εξωτερικού (14/16), και µε 

µικρή ηλικία.  

Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται οικονοµικά από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

ερευνητικά προγράµµατα, από κονδύλια µέσω της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου Οικονοµικών, 
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Δωρεές ή σπανιότερα από έργα παροχής υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα. 

Διοικητικά, υποστηρίζεται από τον ΕΛΚΕ (www.rescom.duth.gr). Τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα διαχέονται στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα 

µε τους συνήθεις τρόπους (εργασίες, ανακοινώσεις κλπ) σε διεθνή αλλά και ελληνικά 

συνέδρια. Στον τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον τα αποτελέσµατα διαχέονται µε 

δελτία τύπου, διαδίκτυο, κλπ. 

Η απόδοση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των µελών ΔΕΠ είναι δηµόσια προσβάσιµη 

µέσω ενηµέρωσης της ιστοσελίδας του Τµήµατος για τις επιστηµονικές τους δηµοσιεύσεις 

και τα ερευνητικά τους προγράµµατα. Επιπρόσθετα, για κάθε ένα µέλος ΔΕΠ υπάρχει 

αξιολόγηση των επιτευγµάτων του κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Ποιοτικοί δείκτες (π.χ. 

αριθµός αναφορών, κλπ.) είναι προσβάσιµοι µέσω των συνήθων βάσεων δεδοµένων για τις 

οποίες υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε όλο το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας και στους 

φοιτητές. Το Τµήµα όµως δεν διαθέτει κάποιο σύστηµα που να υποχρεώνει τα µέλη ΔΕΠ να 

καταθέτουν τα ερευνητικά τους επιτεύγµατα. 

Η ενηµέρωση του προσωπικού για δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας 

πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών και το Κέντρο Διασύνδεσης τα οποία 

ενηµερώνουν (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) για τις µείζονες προκηρύξεις. Κάθε µέλος ΔΕΠ 

έχει επίσης πληροφόρηση για τον ειδικότερο τοµέα ενδιαφέροντος του από το δίκτυο των 

συνεργατών του σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στα πλαίσια της επίτευξης των ερευνητικών στόχων του Τµήµατος κατατέθηκε επιτυχηµένη 

πρόταση για την δηµιουργία Μονάδας Μικροσκοπίας και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων 

(MMMA) στην οποία συµµετείχαν και τα 16 µέλη ΔΕΠ του ΤΜΒΓ, µε στόχο την κοινή 

προώθηση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Η µονάδα αναµένεται να είναι πλήρως 

λειτουργική και επανδρωµένη µέχρι το τέλος του 2009 και αναµένεται να αναβαθµίσει 

δραστικά, τόσο τις ερευνητικές προσπάθειες των µελών ΔΕΠ, όσο και την αναγνωρισιµότητα 

ολόκληρου του Τµήµατος. Παράλληλα το Τµήµα έχει συνάψει σχέσεις συνεργασίας µε 

ερευνητικά Ιδρύµατα εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και µε συναδέλφους από άλλα 

αντίστοιχα Τµήµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στόχος των συνεργασιών είναι η 

συνεχής ανανέωση της τεχνογνωσίας, η πρόσβαση σε εξειδικευµένο εξοπλισµό κλπ. και 

υλοποιούνται στα πλαίσια ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες βασίζονται κυρίως στην συµµετοχή των προπτυχιακών 

φοιτητών, µια και ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι πολύ περιορισµένος. Αυτό 

οφείλεται αφενός στο ότι δεν λειτουργεί µέχρι στιγµής Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 

στο Τµήµα, και αφετέρου στις περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης τόσο 

µεταπτυχιακών φοιτητών, όσο και µεταδιδακτορικών ερευνητών, µε αποτέλεσµα την 
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καθυστέρηση της υλοποίησης των ερευνητικών προγραµµάτων και την ελλιπή ανάπτυξη και 

διάχυση της τεχνογνωσίας. Το Τµήµα δεν έχει πόρους που θα µπορούσαν να καλύψουν 

θεσµοθετηµένες υποτροφίες έρευνας. Ένα επιπλέον σηµείο δυσκολίας αποτελεί η έλλειψη 

µόνιµου τεχνικού Προσωπικού στα εργαστήρια.  

Επιπρόσθετο πρόβληµα που επηρεάζει την ερευνητική αποδοτικότητα είναι οι χρονοβόρες 

διαδικασίες υποβολής προτάσεων λόγω της γεωγραφικής διάσπασης της διοίκησης του ΔΠΘ 

και της Επιτροπής Ερευνών. 

Επίσης, η έλλειψη δυνατότητας απόκτησης κρίσιµης µάζας σε ορισµένους τοµείς, λόγω του 

µικρού αριθµού θέσεων µελών ΔΕΠ που έχουν διατεθεί στο Τµήµα, εµποδίζει την 

ερευνητική ανάπτυξη ορισµένων ανταγωνιστικών και διεπιστηµονικών κατευθύνσεων.  

Οι πολύ περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι δεν επιτρέπουν την παροχή βοήθειας για τη 

στήριξη νέων (ή νεοδιόριστων) µελών ΔΕΠ προκειµένου να οργανώσουν το εργαστήριό 

τους, πράγµα που έχει γενικά αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοσή τους τα πρώτα 3-4 χρόνια.  

 

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα; 

Τα ερευνητικά προγράµµατα και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία στο Τµήµα ΜΒΓ φαίνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Στα 

ερευνητικά προγράµµατα συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες, προπτυχιακοί και 

µεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Όλα τα µέλη ΔΕΠ του τµήµατος συµµετέχουν τόσο στην έρευνα όσο και στην προσέλκυση 

ερευνητικών κονδυλίων µε διάφορα ποσοστά επιτυχίας. Η συνολική χρηµατοδότηση από τα 

ερευνητικά προγράµµατα ανέρχεται στο ύψος του 1.106.000 ευρώ, για την περίοδο 2003-

2008, ενώ το 2009 εγκρίθηκε και η κοινή πρόταση του Τµήµατος για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα REGPOT-1 µε τίτλο BioStrength «Strengthening Regional Bioresearch Potential 

in Greece: advanced scientific performance at the Department of Molecular Biology and 

Genetics in Thrace», ύψους 1.000.000 ευρώ. Την ίδια χρονική περίοδο (2003-2008) η 

συνολική χρηµατοδότηση από το ΔΠΘ για λειτουργικά έξοδα του Τµήµατος ανέρχεται στις 

125.000 ευρώ, ενώ για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 η χρηµατοδότηση ανέρχεται στις 

120.000 ευρώ. 

 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές; 

Την περίοδο 2003-2008 το ΤΜΒΓ στεγαζόταν σε κτίριο το οποίο ούτε είχε τις κατάλληλες 

υποδοµές ούτε επαρκή χώρο για τον δηµιουργία των απαραίτητων ερευνητικών 

εργαστηριακών χώρων, µε συνέπεια οι ερευνητικές δυνατότητες και δραστηριότητες να είναι 

αρκετά περιορισµένες για πολλά µέλη ΔΕΠ. Τον Ιούνιο του 2008 το ΤΜΒΓ µεταφέρθηκε σε 
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καινούριες εγκαταστάσεις που του παραχωρήθηκαν από το Τµήµα Ιατρικής, και σε γειτονία 

µε το Τµήµα αυτό, καθώς και µε το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. 

Η κτιριακή αναβάθµιση επέτρεψε την δηµιουργία ερευνητικών εργαστηρίων για όλα τα µέλη 

ΔΕΠ, µε αποτέλεσµα µετά τον Ιούνιο του 2008 στο Τµήµα MΒΓ να λειτουργούν τόσες 

ερευνητικές οµάδες όσα και τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, µε περίπου 30-40 µ2 εργαστηριακό 

χώρο εκάστη.  

Πέντε (5) από αυτά είναι θεσµοθετηµένα ερευνητικά εργαστήρια: 

Ε1. Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διάγνωσης και Σύγχρονων Θεραπευτικών 

Μέσων (έτος ίδρυσης 2002). 

Ε2. Γενετικής Πληθυσµών και Εξέλιξης (έτος ίδρυσης 2002). 

Ε3. Εργαστήριο Οργανικής, Βιολογικής Χηµείας και Χηµείας φυσικών προϊόντων (έτος ίδρυσης 

2003). 

Ε4. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Κυττάρου-Κυτταρικού κύκλου και Πρωτεοµικής (έτος 

ίδρυσης 2006). 

Ε5. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης και Μοριακής Νευροβιολογίας (έτος ίδρυσης 

2006). 

Τα ερευνητικά εργαστήρια διαθέτουν βασικό εργαστηριακό εξοπλισµό για µοριακές, 

βιοχηµικές δοµικές µελέτες και κυτταροκαλλιέργειες. 

Υπάρχουν ορισµένα επιστηµονικά όργανα προς κοινή χρήση (όπως GC-MS, επιδαπέδια 

φυγόκεντρος, καταψύκτης -800C, θάλαµος νηµατικής ροής για κυτταροκαλλιέργειες, 

επωαστικός κλίβανος για κύτταρα, επωαστικός κλίβανος για βακτήρια, επιτραπέζιοι 

ψυχόµενοι φυγόκεντροι, µικροσκόπιο φθορισµού, ανάστροφο µικροσκόπιο κ.ο.κ.). Επίσης 

υπάρχουν εγκαταστάσεις καθαρισµού/απιονισµού ύδατος και υγρής/ξηράς αποστείρωσης, 

καθώς και εγκαταστάσεις Εντοµοτροφείου. 

Μετά την κτιριακή αναβάθµιση του Τµήµατος (Ιούνιος 2008), έχουν δηµιουργηθεί: 

• αίθουσα κυτταροκαλλιεργειών, πλήρως εξοπλισµένη και προς κοινή χρήση από τα 

µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, 

• χώρος φυγοκέντρων πλήρως εξοπλισµένος, και προς κοινή χρήση από τα µέλη ΔΕΠ 

του Τµήµατος, 

• µία αίθουσα µικροσκοπίας, 

• ένας φωτογραφικός θάλαµος. 

Στα πλαίσια του πρόσφατα εγκριθέντος από την Ευρωπαϊκή ένωση προγράµµατος 

Biostrength θα δηµιουργηθεί η µονάδα ΜΜΜΑ η οποία θα περιλαµβάνει ένα αναβαθµισµένο 

εργαστηριακό χώρο µικροσκοπίας και ένα εργαστήριο για βιοµοριακές αντιδράσεις. 

Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισµός και οι διαθέσιµες υποδοµές καλύπτουν οριακά τις 
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ερευνητικές ανάγκες του Τµήµατος. Μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε εξειδικευµένα 

όργανα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: υπερφυγόκεντρος, σύστηµα µικροσυστοιχιών, βαθιά 

κατάψυξη -1500C, συσκευή γονιδιακής αλληλούχισης, µονάδα ραδιοϊσοτόπων, συστοιχία 

υπολογιστών, ζωοτροφείο κ.α., το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια ευρώ. 

Οι ανάγκες µεγαλώνουν µε την προσέλευση νέων µελών ΔΕΠ, ενώ παρατηρείται αύξηση της 

ανάγκης για επισκευές και συντήρηση. 

Ερευνητικά αντικείµενα όπως µεταγονιδιωµατική, γονιδιωµατική, πρωτεοµική, και 

σύγχρονες τεχνικές ηλεκτρονικής µικροσκοπίας δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες 

υποδοµές. 

Οι πρόσφατοι χώροι (2008) είναι καλής κατασκευής και επαρκούν για τις τρέχουσες αλλά όχι 

και για τις µελλοντικές ανάγκες του Τµήµατος το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα (6 νέα µέλη 

ΔΕΠ αναµένονται µέσα στην επόµενη τριετία), ενώ ταυτόχρονα οι χώροι αυτοί δεν ανήκουν 

στο ΤΜΒΓ. Συνεπώς είναι σηµαντικός ο µελλοντικός προγραµµατισµός νέου κτιρίου για τις 

ανάγκες του ΤΜΒΓ.  

 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού 

προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; 

Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος κατά 

την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον πίνακα 11-9. Βάσει των στοιχείων που έχουν 

συλλεχθεί ο αριθµός των βιβλίων/µονογραφιών που δηµοσιεύθηκαν από τα µέλη ΔΕΠ του 

Τµήµατος ανέρχεται σε 2, ο αριθµός των εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

ανέρχεται σε 75, ενώ ο αριθµός άλλων εργασιών σε 20. Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος 

παρουσιάζουν 51 ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές και 15 ανακοινώσεις σε 

επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά.  

Στις Δηµοσιεύσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες των µελών ΔΕΠ που ήλθαν στο 

Τµήµα εντός της 5ετίας για το διάστηµα πριν την ένταξή τους στο Τµήµα. Εποµένως η 

συνολική παραγωγή που παρατίθεται εδώ αντικειµενικά υποεκτιµά ως ένα βαθµό την ολική 

επιστηµονική παραγωγή του Τµήµατος. 

 

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από 

τρίτους; 

Ο βαθµός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία 

φαίνονται στον πίνακα 11-10. Βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί ο αριθµός των 

αναφορών (citations) που υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ανέρχεται σε 

2421 (210 αναφορές/µέλος ΔΕΠ), ενώ υπάρχουν 220 αναφορές ειδικού/επιστηµονικού τύπου 
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και 21 βιβλιοκρισίες. 

Την τελευταία πενταετία υπάρχουν 10 συµµετοχές µελών ΔΕΠ του Τµήµατος σε επιτροπές 

επιστηµονικών συνεδρίων, 10 συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών 

περιοδικών, 14 προσκλήσεις για διαλέξεις/παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Τέλος, 

απονεµήθηκαν 14 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και 4 βραβεία.  

Με βάση την εµπειρία µας από την Ελλάδα και τον ευρύτερο επιστηµονικό χώρο στην 

Ευρώπη και Β. Αµερική οι επιδόσεις αυτές κρίνονται ικανοποιητικές. 

 

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος; 

Το Τµήµα Βιολογίας συνεργάζεται µε τα Τµήµατα Ιατρικής (βιοϊατρική έρευνα), Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (περιβάλλον, 

βιοτεχνολογία) του ΔΠΘ. Επιπλέον, συνεργάζεται µε τα Ιδρύµατα ITE, Πανεπιστήµιο 

Πατρών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ενώ υπάρχει µια πληθώρα συνεργασιών από το εξωτερικό. 

Μερικά από τα Ερευνητικά Ιδρύµατα/Πανεπιστήµια µε τα οποία υπάρχουν ενεργές 

συνεργασίες στον Τοµέα της Έρευνας είναι τα εξής: 

• EMBL, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Germany. 
• Adolf Butenant Institute, School of Medicine, University of Munich, Germany. 
• Laboratory of Molecular and Cell Biology, National Cancer Institute, NIH, Bethesda, Maryland, USA. 
• Center for Research on Early Detection and Cure of Ovarian Cancer, University of Pennsylvania School of 

Medicine, Philadelphia, Pennsylvania, USA. 
• Natural Products Laboratory, Research Triangle Institute (RTI), Research Triangle Park, North Carolina, 

USA. 
• Department of Internal Medicine, Section of Applied Biochemistry and Nutritional Sciences, University of 

Perugia, Perugia, Italy. 
• German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany. 
• Immunity and Cancer, Institute Curie, Paris, France. 
• Manitoba Institute of Cell Biology, Winnipeg, Canada. 
• Dept. of Medicine Faculty, University of Chicago, USA. 
• The Astbury Centre for Structural Molecular Biology, University of Leeds, Leeds, UK. 
• Institute of Biological Sciences of the Federal University of Minas Gerais, UFMG, Dpt of General Biology 

and Genetics, Brazil. 
• Department of Genetics, Yale University School of Medicine, New Haven, USA. 
• Institute for Human Genetics, University of California San Francisco, San Francisco, USA. 
• Department of Computer Science, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA. 
• Vadaskert Foundation, Vadaskert Child and Adolescent Psychiatric Clinic, Semmelweis University, 

Budapest, Hungary. 
• Research Centre of Mental Health, Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russia. 
• Albanian Society of Neurology, University Hospital Center "Mother Theresa", Tirana, Albania. 
• Human Ecological Health Organization, Odessa National Mechnikov University, Odessa, Ukraine. 
• Imperial College, London, UK. 
• Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK. 
• EMBL-Hamburg, Αµβούργο, Γερµανία. 
• National Institute for Medical Research, Mill Hill, London, UK. 
• Centre of Molecular Biosciences, University of Ulster, Coleraine, County Londonderry, N. Ireland, UK. 
• Hacettepe University Science Faculty, Biology Department Ecology, Beytepe, Ankara, Turkey. 
• Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Plant Protection (Entomology), Çanakkale, Turkey. 
• NeuroRepair Dept., Institute of Medical Research, Polish Academy of Sciences Warsaw, Poland. 
• Department of Pharmacology, University of Oxford, UK. 
• Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, UK. 
• Institut de Science et d'Ingenierie Supramol'eculaires, Strasbourg, France. 
Πίνακας 3 
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5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί 

σε µέλη του Τµήµατος; 

Η µικρή ηλικία των µελών ΔΕΠ που απαρτίζουν το ΤΜΒΓ και οι χαµηλές σχετικά βαθµίδες 

στις οποίες το υπηρετούν, µειώνουν τις πιθανότητες επαρκώς αναγνωρίσιµου έργου για 

τιµητικές διακρίσεις. Πάντως ενθαρρυντική είναι η απονοµή του βραβείου UNESCO – 2008 

(µε χορηγία της L'Oreal) για γυναίκες στην Επιστήµη (Σωτηρία Μπουκουβάλα). 

 

5.8. Πώς κρίνετε τον βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών (90%) συµµετέχει στην έρευνα είτε 

µέσω της πτυχιακής εργασίας, είτε µέσω των Πρακτικών ασκήσεων. Όλοι οι µεταπτυχιακοί 

φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες συµµετέχουν ενεργά σε ερευνητικά προγράµµατα. 

 

6. Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς;  

Στα πλαίσια των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους τα µέλη ΔΕΠ του 

Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής συνεργάζονται µε αρκετούς τοπικούς και 

εθνικούς φορείς καθώς και µε συναφή πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα. Ωστόσο το 

Τµήµα ΜΒΓ θεωρεί ότι ο τοµέας αυτός χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και για την επόµενη 

τετραετία στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάµενων συνεργασιών καθώς και η ανάπτυξη 

νέων. Η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς αναγνωρίζεται και 

προβάλλεται µέσω δηµοσιεύσεων άρθρων σε περιοδικά, εκλαϊκευµένων άρθρων σε µη 

εξειδικευµένα περιοδικά και προβολή στον τοπικό και εθνικό τύπο και γενικά στα ΜΜΕ. 

 

6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε  ΚΠΠ 

φορείς;  

Συνήθως η ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς υποκινείται από προκηρύξεις 

ερευνητικών προγραµµάτων που προϋποθέτουν τη συνεργασία µελών ΔΕΠ µε ΚΠΠ φορείς. 

Τα µέλη ΔΕΠ του ΤΜΒΓ επιδιώκουν συνεργασίες που αποσκοπούν στην εµβάθυνση της 

γνώσης και της καινοτοµίας παρά έργα που αποσκοπούν σε απλές µετρήσεις ρουτίνας. Θα 

πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι δυνατότητες ουσιαστικής συνεργασίας µε παραγωγικούς 

φορείς είναι αρκετά περιορισµένες καθώς εξαρτώνται από το ερευνητικό αντικείµενο του 

κάθε µέλους ΔΕΠ. Επιπλέον πρόβληµα αποτελεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ΚΠΠ η 

έλλειψη τµήµατος Ε&Α γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την απουσία ενδιαφέροντος για την 

ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών, και µάλιστα σε περιπτώσεις που απαιτείται 
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συγχρηµατοδότηση. Ένας πιθανός προαγωγής των συνεργασιών µεταξύ ΤΜΒΓ και 

παραγωγικών φορέων θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω της αξιοποίησης της 

δυνατότητας των θεσµοθετηµένων εργαστηρίων για παροχή υπηρεσιών. 

 

6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της  

ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς;  

Πρέπει όµως να τονιστεί ότι οι περισσότερες συνεργασίες µε ΚΠΠ φορείς δεν είναι σταθερές 

και ικανοποιητικά βιώσιµες δεδοµένου ότι πολύ λίγες βασίζονται σε ουσιαστική ανάγκη 

ανάπτυξης Ε&Α του παραγωγικού φορέα µε την ερευνητική οµάδα, αλλά είναι κυρίως 

υποκινούµενες από τα ερευνητικά προγράµµατα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις 

όπου συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες µεταξύ φορέων και Τµήµατος ΜΒΓ και ΚΠΠ 

φορέων όταν υπάρχει ανάγκη επίλυσης συγκεκριµένων προβληµάτων των δεύτερων. Η 

ανάπτυξη του ερευνητικού έργου του Τµήµατος αναµένεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

νέων συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς. 

 

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την  

εκπαιδευτική διαδικασία;  

Σε ορισµένα µαθήµατα φοιτητών περιλαµβάνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΠ φορείς, 

Επιπλέον µέσω της εισαγωγής των µαθηµάτων η «Πρακτική Άσκηση» και «Αρχές 

Επιχειρηµατικότητας στις Βιοεπιστήµες» που προτίθεται να προσφέρει το Τµήµα στους 

φοιτητές αναµένεται ότι θα συµβάλλει στην καλύτερη σύνδεση της συνεργασίας µεταξύ 

ΚΠΠ φορέων και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

6.5. Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και  εθνική 

ανάπτυξη;  

H συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη είναι σηµαντική. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι δραστηριότητες που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό καθώς 

προάγουν την αλληλεπίδραση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία και ολοκληρώνουν τον 

κοινωνικό του ρόλο. Το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής προγραµµατίζει δράσεις 

που αποσκοπούν: 

• στη διασύνδεση µε τις άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων 

θα οργανωθούν ηµέρες ανοιχτών επισκέψεων (open day) στα εργαστήρια του Τµήµατος για 

τους µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικές 

ηµερίδες για την επιµόρφωση των διδασκόντων καθηγητών στις νέες εξελίξεις των 

βιοεπιστηµών. 
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• στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν στο 

περιβάλλον, στη βιοηθική, στη βιοτεχνολογία κλπ. Οι δράσεις αυτές θα οργανωθούν είτε 

αποκλειστικά από το Τµήµα είτε σε συνεργασία µε άλλους φορείς και θα περιλαµβάνουν 

έρευνες ΓΕ την αποτύπωση των απόψεων, διαλέξεις και ηµερίδες. 

Η συµβολή του Τµήµατος στη γενικότερη ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται και στη συνεργασία 

του µε αντίστοιχα ή άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Έτσι, υπάρχει συνεργασία στα 

πλαίσια διδακτορικών διατριβών, προσκλήσεων για διδασκαλία και διαλέξεις, συµµετοχή σε 

επιτροπές αξιολόγησης κλπ. Αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει µε άλλα τµήµατα σε ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήµια µέσω ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων στα πλαίσια του προγράµµατος 

Erasmus ή ερευνητικών προγραµµάτων, κλπ.  

 

7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 

7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 

Mετά από αίτηµα της Πρυτανείας πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα διαµόρφωση τετραετούς 

σχεδίου ανάπτυξης. Η διαδικασία ασφαλώς θεωρείται χρήσιµη όµως η αποτελεσµατικότητά 

της θα κριθεί από τη διαθεσιµότητα των πόρων που θα διατεθούν.  

Στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής ανάπτυξης αποφασίστηκε ότι αποτελεί σηµαντική 

προτεραιότητα η διοργάνωση λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού 

επιπέδου και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, το οποίο θα προσφέρει στους φοιτητές όχι 

µόνο γνώσεις αλλά και εφαρµοσµένο προσανατολισµό δίνοντας έµφαση στην πειραµατική 

και εργαστηριακή εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΤΜΒΓ σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Ιατρικής του ΔΠΘ έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας σχέδιο για έγκριση 

λειτουργίας προγράµµατος ΜΠΣ µε τίτλο «Μοριακές Βιοεπιστήµες – Εφαρµογές στην 

Υγεία» για το Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. Τη διοικητική, γραµµατειακή και εργαστηριακή 

υποστήριξη του Προγράµµατος θα αναλάβει το ΤΜΒΓ. 

Στους άµεσους στόχους του Τµήµατος περιλαµβάνεται και η αυτοδυναµία του Τµήµατος, 

καθώς και η οργάνωση τεσσάρων τοµέων µε επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό 

(ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ). 

Το ΤΜΒΓ επίσης έχει εισηγηθεί την προκήρυξη 10 νέων θέσεων µελών ΔΕΠ οι οποίες 

κρίνονται αναγκαίες µε βάση το υπάρχον διδακτικό έργο και ενόψει του προγραµµατισµού 

διοργάνωσης µεταπτυχιακού προγράµµατος το οποίο θα περιλαµβάνει και ερευνητική 

πειραµατική εργασία. Επίσης το ΤΜΒΓ έχει εισηγηθεί συνολικά 4 νέες θέσεις ΕΤΕΠ και 3 

νέες θέσεις ΕΕΔΙΠ, κατ'ελάχιστο. 

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει σαφής και θεσµοθετηµένη διαδικασία παρακολούθησης του 

σχεδίου ανάπτυξης καθώς α) δεν προβλεπόταν από τον νόµο ως υποχρέωση ή έστω ως 
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δυνατότητα και β) δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένα µέσα αντίδρασης σε περιπτώσεις π.χ. 

απόκλισης από το σχέδιο ανάπτυξης. Επιπλέον δεν υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης 

αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσµάτων του. Επιπρόσθετα (γ) δεν είναι 

γνωστός ο αριθµός των φοιτητών που εισάγονται καθώς και ο προϋπολογισµός του Τµήµατος 

για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, ώστε να γίνεται σωστός προγραµµατισµός των αναγκών. 

Όλα τα µέλη ΔΕΠ συµµετέχουν στις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα, κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, για την διαµόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές 

συµµετέχουν ενεργά µόνο σε θέµατα ακαδηµαϊκού προγραµµατισµού. 

 

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του 

Τµήµατος; 

Το ΤΜΒΓ προσπαθεί να προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου µε 

προκηρύξεις σε διάφορες βαθµίδες ώστε να υπάρξουν υποψήφιοι διαφόρων ηλικιών και 

επιπέδων, ευρύ γνωστικό αντικείµενο χωρίς «φωτογραφικές προκηρύξεις», δηµοσίευση της 

προκήρυξης στο Διαδίκτυο και σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Προτεραιότητα έχει 

δοθεί τα τελευταία χρόνια στην προκήρυξη θέσεων στην βαθµίδα του Καθηγητή ώστε να 

επιτευχθεί η αυτονοµία του ΤΜΒΓ. 

Με στόχο την διατήρηση υψηλών κριτηρίων επιλογής, αρκετές από τις θέσεις που έχουν 

προκηρυχθεί έχουν παραµείνει άγονες, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η στελέχωση του 

Τµήµατος. 

Ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού 

συνδέεται µεν µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος, ωστόσο υπάρχουν 

δυσκολίες ακριβούς προγραµµατισµού εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουµε π.χ. 

τον αριθµό νέων θέσεων ή τον τακτικό προϋπολογισµό, ή τις πιστώσεις για επενδύσεις σε ένα 

ικανοποιητικό βάθος χρόνου. Έτσι, ο καθορισµός π.χ. του αντικειµένου των προσλήψεων 

γίνεται όταν υπάρξει διαθέσιµη θέση, λαµβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις και δυνατότητες της 

στιγµής. 

Το ΤΜΒΓ ενώ ζητάει 40 φοιτητές ετησίως, δέχεται 80- 90 εκ των οποίων ~14% ζητούν 

µετεγγραφή σε άλλα Τµήµατα, ενώ ~ 16% εισέρχονται στο Τµήµα µέσω κατατακτηρίων 

εξετάσεων, µετεγγραφών και άλλων κατηγοριών. Ο αναλυτικός αριθµός των φοιτητών που 

εισάγονται ετησίως στο Τµήµα φαίνεται στον πίνακα 11-2. Σηµειώνεται πως ο αριθµός 

εισακτέων το 2009 αυξήθηκε περίπου κατά 10%, ενώ το ΤΜΒΓ στελεχώνεται µε µικρό 

αριθµό µελών ΔΕΠ σε σχέση µε όλα τα συναφή Τµήµατα της χώρας και µε απόσταση τον 

µικρότερο αριθµό µελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. 

Το Τµήµα προσπαθεί να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου. Οι βάσεις εισαγωγής των 
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πρωτοετών φοιτητών είναι αρκετά υψηλές σε σχέση µε τα νέα συναφή Τµήµατα που 

δηµιουργήθηκαν παράλληλα µε το ΤΜΒΓ, είναι όµως χαµηλότερη σε σχέση µε παλαιότερα 

Τµήµατα Βιολογίας, που έχουν παράλληλα και το προτέρηµα του µεγάλου αστικού κέντρου. 

Πιθανώς η έλλειψη κτιριακών υποδοµών, ερευνητικών εγκαταστάσεων και προσωπικού 

δυναµικού µείωσε το ενδιαφέρον και συνεπώς και τις βάσεις εισαγωγής σε σχέση µε τις 

πρώτα ακαδηµαϊκά έτη λειτουργίας του ΤΜΒΓ, στα οποία είχε παρατηρηθεί εντυπωσιακά 

υψηλή βάση εισακτέων (τρίτο από τα συναφή Τµήµατα, µετά από τα Τµήµατα Βιολογίας 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης). 

 

8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 

Η τρέχουσα στελέχωση της Γραµµατείας του ΤΜΒΓ απαρτίζεται από 2 µόνιµους 

διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ (ο ένας διατελεί Προϊστάµενος της Γραµµατείας), 

έναν µόνιµο υπάλληλο ΔΕ  και 3 υπαλλήλους ΙΔΑΧ (2 κατηγορίας ΠΕ µε ειδικότητες 

Διοίκησης και Βιολογίας αντίστοιχα, 1 κατηγορίας ΔΕ. 

Η εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών κρίνεται αποτελεσµατική. Η Γραµµατεία 

λειτουργεί 4 ώρες ηµερησίως για την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών.  

Η Γραµµατεία βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης µε σκοπό  να αναπτύξει υπηρεσίες  µέσω 

διαδικτύου, όπως π.χ. δυνατότητα υποβολής δηλώσεων, αιτήσεων – απαντήσεων µέσω 

διαδικτύου, κλπ. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα µπορούν να εξυπηρετηθούν 

αποτελεσµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών 

του Τµήµατος ΜΒΓ µε αυτές της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος µπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική, αλλά όχι άκρως αποτελεσµατική. Η κεντρική διοίκηση του ΔΠΘ στεγάζεται 

στην Κοµοτηνή και η γεωγραφική απόσταση δηµιουργεί προβλήµατα. Για παράδειγµα το 

εσωτερικό ταχυδροµείο δεν περνάει καθηµερινά από το Τµήµα ΜΒΓ, µε συνέπεια η 

αλληλογραφία από και προς την Πρυτανεία να καθυστερεί αρκετές ηµέρες. 

Στα κτίρια της Πανεπιστηµιούπολης στη Δραγάνα λειτουργεί κοινή Βιβλιοθήκη των 

Τµηµάτων Ιατρικής-ΜΒΓ. Η  Βιβλιοθήκη περιλαµβάνει ικανοποιητικό αριθµό βιβλίων, είναι 

καλά οργανωµένη για τη συνεχή εξυπηρέτηση των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, 

µε ωράριο λειτουργίας 8:00-16:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι προσπάθειες που 

καταβάλλει το προσωπικό της βιβλιοθήκης για την άριστη οργάνωση και τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση είναι εξαιρετικές. Ωστόσο η παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικά περιοδικά του 

γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος ΜΒΓ κρίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκής καθώς δεν 

υπάρχει πρόσβαση σε µια σειρά βασικών περιοδικών απαραίτητων τόσο για την ενηµέρωση 

των µελών ΔΕΠ όσο και για την εκπαίδευση των φοιτητών. Για παράδειγµα, θα έπρεπε να 

υπάρχει απρόσκοπτη ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος πολύ 
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υψηλής στάθµης (για ορισµένα υπάρχει µόνο απλή συνδροµή) όπως τα Cell, Nature, Science, 

Nature Genetics, Molecular Cell, Cancer Cell, Genes and Development, Nature Methods, κ.α. 

Ο ετήσιος προϋπολογισµός για συνδροµές περιοδικών και αγορά βιβλίων για τις ανάγκες του 

Τµήµατος ΜΒΓ ήταν πολύ χαµηλός κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του Τµήµατος. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι διατέθηκαν 5.100 ευρώ για το έτος 2006, 4.880 ευρώ για το έτος 

2007, ενώ για το έτος 2008 διατέθηκαν 25.000 ευρώ. Με απόφαση της Διοίκησης του Δ.Π.Θ., 

για τις ανάγκες του Τµήµατος ΜΒΓ διατίθεται το 3% του συνολικού προϋπολογισµού του 

Πανεπιστηµίου που αφορά την προµήθεια βιβλίων και περιοδικών. Το ποσοστό αυτό είναι το 

ίδιο µε αυτό που διατίθεται για άλλα, επίσης νεοϊδρυθέντα Τµήµατα. Ωστόσο, το αντικείµενο 

του Τµήµατος που αφορά ένα εξαιρετικά γρήγορα εξελισσόµενο πεδίο, υπαγορεύει 

µεγαλύτερες ανάγκες. Κρίνεται σκόπιµη η ενίσχυση του σχετικού προϋπολογισµού. 

Οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ., κυρίως σε διοικητικό επίπεδο, δε θεωρούνται 

ικανοποιητικές, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις παραλαµβάνονται εκπρόθεσµα έγγραφα, µε 

αποτέλεσµα να χάνει το Τµήµα πολλαπλές ευκαιρίες συµµετοχής σε εθνικές επιτροπές, 

χρηµατοδοτήσεις, διαγωνισµούς, κλπ. 

Το Τµήµα ΜΒΓ διαθέτει τόσο Ερευνητικά όσο και Φοιτητικά Εργαστήρια. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, τα Ερευνητικά Εργαστήρια είναι τόσα όσα και τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος. Τα 

Εργαστήρια αυτά, εκτός από το αντίστοιχο µέλος ΔΕΠ, δεν στελεχώνονται από µόνιµο 

προσωπικό. Τα Εργαστήρια των µελών ΔΕΠ στελεχώνονται περιοδικά από µεταπτυχιακούς 

και προπτυχιακούς φοιτητές. Αυτό αποτελεί ένα βασικό µειονέκτηµα του συστήµατος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, διότι ενώ γίνεται µεγάλη προσπάθεια προώθησης της έρευνας, 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας και σχεδίασης νέων τεχνολογιών, η απουσία µόνιµου 

τεχνικού προσωπικού από τα Ερευνητικά Εργαστήρια έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια 

σηµαντικού µέρους του χρόνου του µέλους ΔΕΠ σε συνεχή εκπαίδευση των φοιτητών και 

την χρονική καθυστέρηση υλοποίησης των ερευνητικών προγραµµάτων. Μάλιστα, ακόµα κι 

όταν επιτυγχάνεται η ανάπτυξη συγκεκριµένων µεθοδολογιών και τεχνογνωσίας, η αδυναµία 

µακρόχρονης διαµονής των φοιτητών στα εργαστήρια έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της 

τεχνογνωσίας και τη δηµιουργία ασυνέχειας στην εκπαίδευση.  

Τα Φοιτητικά Εργαστήρια στελεχώνονται από το µοναδικό µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ, 

ενώ αναµένεται ο διορισµός ενός ακόµα µέλους ΕΤΕΠ και ενός µέλους ΕΕΔΙΠ. Ωστόσο, µε 

δεδοµένο τον εργαστηριακό χαρακτήρα του Τµήµατος, ο αριθµός των µελών ΕΤΕΠ και 

ΕΕΔΙΠ κρίνεται ανεπαρκής – το Τµήµα ΜΒΓ έχει ζητήσει στον Τετραετή Ακαδηµαϊκό 

Προγραµµατισµό την πρόσληψη τουλάχιστον 4 νέων µελών ΕΤΕΠ και 3 νέων ΕΕΔΙΠ. Επί 

του παρόντος το µοναδικό µέλος ΕΤΕΠ δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια των εξαµήνων 

σε συγκεκριµένες εργαστηριακές ασκήσεις. 
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Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ. θα ήταν επιθυµητό να έχει πιο άµεση ανταπόκριση στα 

διάφορα αιτήµατα κάλυψης αναγκών του Τµήµατος. Συνήθως δεν υπάρχουν οι απαραίτητες 

πιστώσεις για µικροεργασίες και επιδιορθώσεις και έτσι παρατηρούνται µεγάλες 

καθυστερήσεις. Είναι πολύ σηµαντικό ότι δεν υπάρχει εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό που 

να είναι σε θέση να προσφέρει βασικές υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής εργαστηριακού 

εξοπλισµού. Αυτό συνεπάγεται µεγάλες δαπάνες για την επισκευή εξοπλισµού ή ακόµα και 

απαξίωση του εξοπλισµού σε περίπτωση βλαβών. 

 

 

 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας; 

Το Τµήµα δε διαθέτει µέσα για την υποστήριξη φοιτητών µε χαµηλό εισόδηµα. Όλες οι 

περιπτώσεις των φοιτητών που έχουν ανάγκη οικονοµικής στήριξης παραπέµπονται για 

φροντίδα στο ΑΕΙ. 

Το Τµήµα δεν διαθέτει υπηρεσία στήριξης των φοιτητών µε χαµηλή επίδοση ή όσων δεν 

ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους. Η στενή όµως επαφή των καθηγητών µε τους 

φοιτητές επιτρέπει την επίλυση, σε κάποιο βαθµό, προβληµάτων που αφορούν τις σπουδές. 

Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσέγγισης των διδασκόντων για επίλυση αποριών και 

θεµάτων που αφορούν την αποπεράτωση των σπουδών. 

Το Τµήµα ΜΒΓ, θεωρώντας σηµαντική την υποστήριξη των φοιτητών, θα εξετάσει τη 

δυνατότητα εφαρµογής του θεσµού του Συµβούλου Καθηγητή που θα αναλαµβάνει την 

παρακολούθηση της πορείας µικρού αριθµού φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών 

τους. Για το σκοπό αυτό προγραµµατίζονται µέσα στην τετραετία 2008-2012 δράσεις 

ενηµέρωσης των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος από επισκέπτες µε σχετική εµπειρία. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, διερευνάται η θεσµοθέτηση διαδικασίας υποδοχής και 

ενηµέρωσης των νέων φοιτητών (orientation) ώστε να κατατοπίζονται για το πρόγραµµα 

σπουδών, τη λειτουργία του Τµήµατος, διάφορα φοιτητικά θέµατα και να επιταχύνεται η 

προσαρµογή τους στη φοιτητική ζωή. Τέτοια διαδικασία δεν υπάρχει στο Τµήµα ΜΒΓ προς 

το παρόν. 

Οι φοιτητές γενικά συµµετέχουν στη ζωή του Τµήµατος µέσω των εκπροσώπων τους σε όλα 

τα όργανά του (Γενική Συνέλευση, Επιτροπή Αξιολόγησης, Επιτροπή Προπτυχιακών 

Σπουδών). Οι αλλοδαποί φοιτητές του προγράµµατος Erasmus υποστηρίζονται από το 

Γραφείο Διαµεσολάβησης του Ιδρύµατος και τα µέλη ΔΕΠ που αναλαµβάνουν τους εν λόγω 

φοιτητές. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική µέριµνα για φοιτητές µε ειδικές ανάγκες διότι δεν υπήρξε 
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τέτοια ανάγκη µέχρι σήµερα. Ωστόσο, οι νέες κτιριακές υποδοµές του Τµήµατος είναι 

φιλικές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αν και υπάρχουν κάποια σηµεία που χρήζουν 

βελτίωσης. 

 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα; 

Παρά τις εντατικές προσπάθειες των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ, ο διαθέσιµος 

εργαστηριακός εξοπλισµός δεν είναι επαρκής ποσοτικά (πολλά σηµαντικά όργανα είναι 

µοναδικά γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα) ενώ 

επίσης υπάρχει έλλειψη σε εξοπλισµό τεχνολογιών αιχµής. Κατά την ίδρυση του Τµήµατος η 

προµήθεια αρχικού εργαστηριακού εξοπλισµού ήταν πολύ περιορισµένη και αφορούσε 

εξοπλισµό που προοριζόταν για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου κι όχι του 

ερευνητικού. Δυστυχώς, η σχεδόν παντελής έλλειψη υποδοµών είχε σηµαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην προσέλκυση χρηµατοδότησης από ανταγωνιστικά προγράµµατα. Ωστόσο, τα 

µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος κατόρθωσαν να εξοπλίσουν το Τµήµα µε πόρους από δικά τους 

ερευνητικά προγράµµατα, από δωρεές και, τα τελευταία έτη, από τη χρηµατοδότηση του 

Δ.Π.Θ. 

Οι παρούσες κτιριακές υποδοµές, παρά την αναβάθµιση µετά τη µετακόµιση στο νέο κτίριο 

του Τµήµατος ΜΒΓ, οριακά επαρκούν για τις τρέχουσες ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 

το µέγεθος των αιθουσών διδασκαλίας οριακά καλύπτει τον αριθµό των φοιτητών ενός έτους. 

Επιπλέον, αν και ο χώρος που διατίθεται για τις ερευνητικές δραστηριότητες κρίνεται 

ικανοποιητικός για το σηµερινό αριθµό µελών ΔΕΠ, µετά όµως και την πλήρωση των θέσεων 

που είναι  υπό προκήρυξη (δηλαδή σε ένα περίπου έτος) ο εργαστηριακός χώρος που θα 

αναλογεί σε κάθε µέλος ΔΕΠ θα µειωθεί δραστικά ενώ δεν θα υπάρχουν αρκετά γραφεία για  

τα νέα µέλη ΔΕΠ. Κρίνεται απαραίτητο το Τµήµα να επεκταθεί σε νέο κτίριο. Το νέο κτίριο 

θα στεγάσει γραφεία και εργαστήρια µελών ΔΕΠ, αίθουσες διδασκαλίας, φοιτητικά 

εργαστήρια, αίθουσες Η/Υ, αίθουσα συνεδριάσεων, µεγάλο αµφιθέατρο, αποθηκευτικούς 

χώρους βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Επίσης κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία νέων 

εγκαταστάσεων µικρού Ζωοτροφείου. 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα σηµαντικό αριθµό βιβλίων που αφορούν το γνωστικό αντικείµενο 

του Τµήµατος. Οι πρόσφατες χρηµατοδοτήσεις (τελευταία διετία) έδωσαν την ευκαιρία 

εµπλουτισµού της Βιβλιοθήκης κυρίως σε έντυπο υλικό αλλά δυστυχώς η απουσία 

σηµαντικών περιοδικών αποτελεί µείζον πρόβληµα. Η παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικά 

περιοδικά του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος ΜΒΓ κρίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκής 

καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε µια σειρά βασικών περιοδικών απαραίτητων τόσο για την 

ενηµέρωση των µελών ΔΕΠ όσο και για την εκπαίδευση των φοιτητών. 
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Το Τµήµα διαθέτει βασικές υποδοµές ΑΜΕΑ, οι οποίες όµως δεν θεωρούνται πλήρως 

λειτουργικές. Μέχρι τώρα δεν υπήρξαν στο Τµήµα άτοµα µε ειδικές ανάγκες για χρήση των 

ειδικών υποδοµών και ως εκ τούτου το Τµήµα δεν έχει µεριµνήσει προς αυτή τη κατεύθυνση. 

 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες 

του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 

Το Τµήµα δεν αξιοποιεί ακόµα ικανοποιητικά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας που διαθέτει. Προς την κατεύθυνση αυτή, πιθανώς θα βοηθούσε η 

εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου στους κοινόχρηστους χώρους ώστε να διευκολύνεται η 

σύνδεση των φοιτητών, µε τους προσωπικούς τους Η/Υ, στο διαδίκτυο. 

Η λειτουργία της Γραµµατείας επίσης θα πρέπει να αναβαθµιστεί προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σχεδόν όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο περισσότερο ή λιγότερο ενηµερωµένη. Ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο 

ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εφόσον όλες οι ανακοινώσεις προς τους 

φοιτητές και οι δραστηριότητες του Τµήµατος εµφανίζονται πλέον στο διαδίκτυο. 

 

8.5. Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση 

υποδοµών και εξοπλισµού; 

Το Τµήµα προσπαθεί µε την θεσµοθέτηση Κανόνων Λειτουργίας, σύσταση Επιτροπών και 

κατανοµή υπευθυνοτήτων να εξασφαλίσει την ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η σύνταξη κανονισµού λειτουργίας για τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών οργάνων. Ωστόσο, δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος τρόπος διασφάλισης της 

πρόσβασης όλων των µελών ΔΕΠ στον εργαστηριακό εξοπλισµό του Τµήµατος.  

Προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση ίσως ήταν χρήσιµη η σύνταξη καταλόγου µε τα 

εργαστηριακά όργανα ολόκληρου του Τµήµατος, ώστε να µπορεί κάποιο µέλος ΔΕΠ (κυρίως 

στην περίπτωση νεοδιοριζόµενων µελών ΔΕΠ) να γνωρίζει ακριβώς τι είναι διαθέσιµο. 

Τέλος, δεν υπάρχει συγκεκριµένη στρατηγική για να καταστεί ο εργαστηριακός εξοπλισµός 

που προέρχεται από δωρεές στο Τµήµα προσβάσιµος και αξιοποιήσιµος από όλους. 

 

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; 

Όπως προκύπτει από την συνεκτίµηση των επί µέρους ενοτήτων της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, το ΤΜΒΓ έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπήρχαν µε άκρως 

ικανοποιητικό τρόπο. Παρά το µικρό αριθµό διδασκόντων ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια 
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λειτουργίας του, το Τµήµα ΜΒΓ έχει οργανώσει ιδιαίτερα ικανοποιητικά το προπτυχιακό 

πρόγραµµα σπουδών. Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε νέες τεχνολογίες, καινοτόµες εφαρµογές 

και σύγχρονες προσεγγίσεις στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Η υψηλή 

ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού του και το ικανοποιητικό επίπεδο εισαγωγής φοιτητών 

στο Τµήµα αποτελούν τις κινητήριες δυνάµεις για περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη τόσο στο 

διδακτικό όσο και στον ερευνητικό τοµέα, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που παρέχονται 

µε τις νέες κτιριακές υποδοµές. 

Όσον αφορά το ΠΠΣ ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα στην ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό του µε 

ειδικά µαθήµατα είναι ο µικρός αριθµός µελών ΔΕΠ µε συνέπεια τον ιδιαίτερο µεγάλο λόγο 

ωρών διδασκαλίας ανά µέλος ΔΕΠ σε σύγκριση µε άλλα Τµήµατα ΑΕΙ στον τοµέα των 

Βιοεπιστηµών (βλ. πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4 

Ο λόγος ώρες διδασκαλίας/µέλος ΔΕΠ είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σύγκριση µε αυτόν των 

Τµηµάτων Βιολογίας. Η πραγµατική διαφορά της βαρύτητας του διδακτικού έργου είναι 

ακόµα πιο µεγάλη για τρεις επιπλέον λόγους: 1. Στα περισσότερα παρεµφερή Τµήµατα 

υπάρχουν πολύ περισσότερα κατ’ επιλογήν µαθήµατα που σηµαίνει ότι ο διδάσκων 

εκπαιδεύει πολύ λιγότερους φοιτητές κι όχι το σύνολο των φοιτητών ενός ολόκληρου έτους 

σπουδών 2. Το ΤΜΒΓ διαθέτει µόνο ένα µέλος ΕΤΕΠ γεγονός που αυξάνει ιδιαίτερα το 

φόρτο εργασίας των µελών ΔΕΠ και στο εργαστηριακό κοµµάτι των µαθηµάτων τους και 3. 

Το ΤΜΒΓ εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη όπου δεν υπάρχουν άλλα Τµήµατα (π.χ. Χηµείας, 

Φυσικής, Μαθηµατικών, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, κτλ.) µε τα οποία θα ήταν δυνατό να 

δηµιουργηθούν συνέργειες κατά την επιτέλεση του διδακτικού έργου, είτε µέσω 

διατµηµατικών µαθηµάτων είτε µέσω ανάθεσης µαθηµάτων σε µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων 

(αυτό γίνεται µόνο σε πολύ περιορισµένο βαθµό µε µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Ιατρικής). Το 

  Ώρες ΠΠΣ ΔΕΠ Ώρες/ΔΕΠ 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. 231 16 14,4 

Τµήµα Βιολογίας Α.Π. Θεσσαλονίκης 315 64 4,9 

Τµήµα Βιολογίας Ε. Κ. Αθηνών 320 62 5,2 

Τµήµα Βιολογίας Παν. Πατρών 305 50 6,1 

Τµήµα Βιολογίας Παν. Κρήτης 239 28 8,5 

Tµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας 216 16 13,5 

Τµήµα Εφαρµογών Βιοτεχνολογίας 237 14 16,9 
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βεβαρηµένο διδακτικό έργο των µελών ΔΕΠ, η τοποθέτησή του στην Περιφέρεια της χώρας, 

αλλά και η έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης και υποδοµών έχει επίπτωση στο ερευνητικό 

έργο των µελών ΔΕΠ. Λόγω της έλλειψης µεταπτυχιακού προγράµµατος αλλά και 

περιορισµένων δυνατοτήτων χρηµατοδότησης µεταπτυχιακών φοιτητών, η έρευνα 

πραγµατοποιείται κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές. Οι επιπτώσεις της έλλειψης µόνιµου 

τεχνικού προσωπικού ή ικανοποιητικού αριθµού µεταπτυχιακών φοιτητών και 

µεταδιδακτορικών ερευνητών, οι οποίοι συµβάλουν στην παραγωγή και διάχυση της 

τεχνογνωσίας, είναι η καθυστέρηση της πραγµατοποίησης των ερευνητικών προγραµµάτων, 

και η απαίτηση διαρκούς εκπαίδευσης των φοιτητών από τα µέλη ΔΕΠ. Οι πρώτοι φοιτητές 

του ΤΜΒΓ αποφοίτησαν µόλις το 2004, συνεπώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την 

αποκατάσταση των πτυχιούχων του ΤΜΒΓ.  

 

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους 

κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία; 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του Τµήµατος ΜΒΓ είναι α) η υψηλή ποιότητα και ο 

δυναµισµός του ανθρώπινου δυναµικού του, β) ο υψηλός βαθµός καινοτοµίας του 

επιστηµονικού αντικειµένου που θεραπεύει το Τµήµα γ) οι νέες κτιριακές υποδοµές και δ) το 

πολύ ικανοποιητικό επίπεδο των φοιτητών που εισάγονται στο Τµήµα. Στρατηγικός στόχος 

της Ελλάδας και της Ε.Ε. είναι η επένδυση στην καινοτοµία και στις εφαρµογές της, µε 

αποτέλεσµα το Τµήµα ΜΒΓ να έχει σηµαντικό πλεονέκτηµα. Επίσης, η διεθνής έµφαση στη 

διεπιστηµονικότητα δίνει ένα ακόµα πλεονέκτηµα στο Τµήµα ΜΒΓ διότι η Μοριακή 

Βιολογία και Γενετική έχουν σχεδόν απεριόριστες εφαρµογές που µπορούν να συνδυαστούν 

µε πολυάριθµες άλλες επιστήµες.  

Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικοί κίνδυνοι που µπορούν να αποτελέσουν, µε το πέρασµα των 

χρόνων, τροχοπέδη στην πρόοδο του Τµήµατος: α) Η πιθανότητα ερευνητικής αδράνειας 

µελών ΔΕΠ εξαιτίας των σηµαντικών αντικειµενικών προβληµάτων και περιορισµών, 

ελλιπών υποδοµών, καθώς και εξαιτίας του υπερβολικού φόρτου εργασίας σε διδακτικές και 

διοικητικές ασχολίες. β) Η αδυναµία προσέλκυσης χρηµατοδότησης για ερευνητικές 

δραστηριότητες κατά τα πρώτα χρόνια αµέσως µετά την πρόσληψη στο Τµήµα, δηµιουργεί 

κινδύνους απώλειας της επαφής µε την αιχµή της έρευνας. Το πρόβληµα αυτό επιτείνεται 

εξαιτίας του ραγδαίου ρυθµού προόδου της επιστήµης στον τοµέα της Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής. γ) Ο κίνδυνος δηµιουργίας προβληµάτων λόγω συνεχών µετακινήσεων των 

µελών ΔΕΠ, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του Τµήµατος στην περίπτωση µη µόνιµης 

εγκατάστασής τους στην Αλεξανδρούπολη («ιπτάµενοι καθηγητές»). Σήµερα δεν υπάρχει 
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τέτοιο πρόβληµα, ωστόσο µακροπρόθεσµα είναι πιθανόν να εµφανιστεί αν δεν ληφθεί 

µέριµνα. 

Με βάση τις νέες κατευθύνσεις, που κερδίζουν έδαφος στην έρευνα διεθνώς, τις κοινωνικές 

ανάγκες της Ελλάδας, τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στον ελληνικό ερευνητικό χώρο και 

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Τµήµατος, είναι αναγκαία η ενίσχυση των ερευνητικών 

και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος. 

 

10. Σχέδια βελτίωσης 

10.1/2. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα 

για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων. 

Μια σειρά από αρνητικά στοιχεία που επισηµαίνονται (απόσταση από κέντρο, χαµηλή 

χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό και τις δηµόσιες επενδύσεις, γραφειοκρατικές 

δυσκολίες κλπ) δεν επιδέχονται διόρθωση µέσω συγκεκριµένων δράσεων που µπορεί να 

αναλάβει το Τµήµα ΜΒΓ. 

Ωστόσο για αρκετά από τα αρνητικά σηµεία που προαναφέρθηκαν αλλά και για τη 

διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των θετικών σηµείων το Τµήµα Μοριακής Βιολογία και 

Γενετικής  έχει οργανώσει ένα σχέδιο δράσης µε τρεις άξονες που αφορούν α) το 

εκπαιδευτικό έργο, β) το ερευνητικό έργο και γ) τη διοικητική υποστήριξη - τη φοιτητική 

µέριµνα. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται  σε κάθε άξονα δράσης παρατίθενται παρακάτω: 

 

α) Εκπαιδευτικό έργο 

Μέτρο 1: Ιχνηλάτηση της επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του ΤΜΒΓ. 

Το Τµήµα ΜΒΓ έχει οργανώσει ένα σύγχρονο ΠΠΣ. Ωστόσο ένα βασικό πρόβληµα που 

δυσχεραίνει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του εν λόγω προγράµµατος είναι η 

απουσία συστήµατος ιχνηλάτησης της επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του. 

Η ιχνηλάτηση της επαγγελµατικής αποκατάστασης είναι δυνατόν να προσφέρει πολύτιµες 

πληροφορίες για την αναδιάρθρωση του ΠΠΣ προς κατευθύνσεις που θα δώσουν στους 

φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν το επιστηµονικό 

τους υπόβαθρο σε τοµείς µε αυξηµένη ζήτηση. Για το σκοπό αυτό θα δηµιουργηθεί ένα 

µητρώο αποφοίτων και η ιχνηλάτηση θα πραγµατοποιηθεί µε ερωτηµατολόγια που θα 

απευθύνονται στους αποφοίτους µετά από την πάροδο 2-6 ετών από την αποφοίτησή τους. 

Τα ερωτηµατολόγια θα αναλύονται από ειδική Επιτροπή και τα αποτελέσµατα θα 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις αναθεωρήσεις του ΠΠΣ.  

Μέτρο 2: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία . 
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Οι TΠΕ συνεισφέρουν θετικά στη διδασκαλία και στη µάθηση καθώς οι φοιτητές έχουν την 

ευκαιρία να  αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, εµπειρία στη διαχείριση 

πληροφοριών και στην επίλυση προβληµάτων ενώ επίσης εξοικειώνονται µε τις τεχνικές 

µοντελοποίησης. Όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση των 

ΤΠΕ και σε όλα τα µαθήµατα γίνεται προσπάθεια αξιοποίησής τους. Κρίνεται όµως 

απαραίτητο να ενισχυθεί η χρήση των των ΤΠΕ στη διδασκαλία όσων µαθηµάτων είναι 

εφικτό. Για παράδειγµα η χρήση προσοµοιώσεων πειραµατικών διατάξεων σε Η/Υ. είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που µια µεθοδολογία/ προσέγγιση είναι αδύνατον 

να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο πρακτικής εργαστηριακής άσκησης. Ήδη έχει αρχίσει η 

µελέτη πιθανών τέτοιων εφαρµογών και στα επόµενα τέσσερα χρόνια αναµένεται να 

ενταχθούν ασκήσεις τέτοιας φύσης σε σηµαντικό αριθµό µαθηµάτων. Επιπλέον εξετάζεται η 

δυνατότητα ένταξης µαθηµάτων τα οποία θα βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου, στη 

δηµιουργία ιστοτόπων από τους ασκούµενους φοιτητές, στη διδασκαλία µέσω Η/Υ και στην 

παρουσίαση αποτελεσµάτων και εξέταση µε διαδραστικό τρόπο µέσω του διαδικτύου. Με 

δεδοµένη την αναβάθµιση των υποδοµών της αίθουσας Η/Υ. των φοιτητών, θεωρείται 

εφικτός στόχος κατά τη διάρκεια της επόµενης τετραετίας. Τέλος σηµαντική συµβολή προς 

την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ΤΠΕ θα έχει και η εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου 

που θα καλύπτει ολόκληρο το κτίριο του Τµήµατος ΜΒΓ. 

Μέτρο 3: Ενίσχυση της διεπιστηµονικότητας. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φανερό ότι η διεπιστηµονική προσέγγιση προάγει την 

καινοτοµία. Παρά το ότι κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων του ΠΠΣ καταβάλλεται 

προσπάθεια από τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ σε πολλές περιπτώσεις ο όγκος της 

διδακτέας ύλης δεν επιτρέπει την απόδοση ιδιαίτερης έµφασης στη διαθεµατικότητα- 

διεπιστηµονικότητα. Προκειµένου να ενισχυθεί η διεπιστηµονικότητα το Τµήµα ΜΒΓ 

προτίθεται να αυξήσει κατά την προσεχή τετραετία τον αριθµό των κατ’ επιλογήν µαθηµάτων 

δίνοντας έµφαση σε διεπιστηµονικά γνωστικά πεδία. 

Μέτρο 4: Σύνδεση µε την αγορά εργασίας. 

Το Τµήµα ΜΒΓ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην επαγγελµατική αποκατάσταση των 

αποφοίτων του. Για το λόγο αυτό συνέταξε σχέδιο προεδρικού διατάγµατος το οποίο 

εγκρίθηκε το 2008 και περιγράφει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μοριακών Βιολόγων-

Γενετιστών. Προκειµένου να υποβοηθηθεί η σύνδεση µε την αγορά εργασίας το Τµήµα ΜΒΓ 

έχει προτείνει την εισαγωγή των µαθηµάτων επιλογής «Πρακτική Άσκηση» και «Αρχές 

επιχειρηµατικότητας στις Βιοεπιστήµες». 
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Μέτρο 5: Λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών . 

Το Τµήµα ΜΒΓ δε διαθέτει Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών καθώς, όπως φαίνεται και 

από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 2, ο αριθµός των µελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ αλλά 

και του διοικητικού προσωπικού δεν επαρκούσε µέχρι πρόσφατα για την οργάνωση ενός 

µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Η οργάνωση ενός τουλάχιστον Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών, στο γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος, µε υψηλό επίπεδο 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, το οποίο θα προσφέρει στους φοιτητές όχι µόνο γνώσεις σε 

βάθος και σε πλάτος αλλά και εφαρµοσµένο προσανατολισµό δίνοντας έµφαση στην 

πειραµατική και εργαστηριακή εκπαίδευση, αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα, καθώς 

αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά όχι µόνο το εκπαιδευτικό έργο αλλά και το ερευνητικό 

έργο συµβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της θετικής εικόνας του Τµήµατος στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο σχεδιασµός και η οργάνωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος 

πραγµατοποιήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος  2008- 2009. Εκπονήθηκε αναλυτικό 

πρόγραµµα σε συνεργασία µε τον Τοµέα Βασικών Επιστηµών του Τµήµατος Ιατρικής του 

ΔΠΘ για τη λειτουργία ενός ΜΠΣ µε τον τίτλο “Μοριακές Βιοεπιστήµες – Εφαρµογές στην 

Υγεία”. Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα µετά από µελέτη 

αρκετών ΜΠΣ που λειτουργούν  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αξιοποιώντας παράλληλα 

την εµπειρία όλων των µελών ΔΕΠ τα οποία διαθέτουν σχετική εµπειρία καθώς διδάσκουν σε 

διάφορα προγράµµατα του ΔΠΘ και άλλων ελληνικών ΑΕΙ. Στην παρούσα φάση το 

πρόγραµµα έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

προκειµένου να εγκριθεί. Τη διοικητική, γραµµατειακή και εργαστηριακή υποστήριξη του 

ΜΠΣ αναλαµβάνει το ΤΜΒΓ. 

Στην προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου αναµένεται να συµβάλουν ιδιαίτερα και τα Μέτρα 3 

και 4 της επόµενης ενότητας. 

 

β) Ερευνητικό έργο 

Μέτρο 1: Λειτουργία Μονάδας Μικροσκοπίας και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων (ΜΜΜΑ) 

Όπως προαναφέρθηκε η πολιτική του Τµήµατος ως προς την ερευνητική δραστηριότητα 

στοχεύει στην επιστηµονική αριστεία και στη µέγιστη δυνατή κάλυψη επιστηµονικών 

περιοχών αιχµής. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε µε τη συµµετοχή όλων των µελών ΔΕΠ του 

ΤΜΒΓ και υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης REGPOT-1 (Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7), 

πρόταση µε τίτλο BioStrength «Strengthening Regional Bioresearch Potential in Greece: 

advanced scientific performance at the Department of Molecular Biology and Genetics in 

Thrace» για την ανάπτυξης µιας Μονάδας Μικροσκοπίας και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων. 

Η πρόταση µε προϋπολογισµό 1.000.000 ευρώ εγκρίθηκε, και µέσα στο ακαδηµαϊκό έτος 
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2009-2010 η ΜΜΜΑ που περιλαµβάνει ένα συνεστιακό µικροσκόπιο περιστρεφόµενου 

δίσκου καθώς και έναν οπτικό βιοαισθητήρα επιφανειακού συντονισµού πλασµονίων 

πρόκειται να λειτουργήσει. Η λειτουργία της µονάδας αυτής αναµένεται ότι θα συµβάλλει 

αποφασιστιστικά στην προαγωγή του ερευνητικού έργου του Τµήµατος ΜΒΓ. Επιπλέον η 

εµπειρία που θα προκύψει µέσω της λειτουργίας της ΜΜΜΑ θα αποδειχθεί πολύτιµη για την 

ανάπτυξη και άλλων µονάδων τεχνολογιών αιχµής. 

Μέτρο 2: Λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που επηρεάζουν δραστικά το ερευνητικό έργο είναι η 

δυσκολία προσέλκυσης νέων ερευνητών -υποψηφίων διδακτόρων και µεταδιδακτορικών 

ερευνητών-  οι οποίοι είναι αυτοί που κατά βάση διεκπεραιώνουν το ερευνητικό έργο. Η 

δυσκολία αυτή οφείλεται σε ποικιλία παραγόντων (απόσταση από το κέντρο, 

υποχρηµατοδότηση κ.α). Ειδικά όµως για την περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων το 

σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα αποτελεί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που θέτει ως 

προϋπόθεση για την έναρξη της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής την κατοχή 

µεταπτυχιακού διπλώµατος. Καθώς το Τµήµα ΜΒΓ δεν διαθέτει ΜΠΣ είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να βρεθούν νέοι υποψήφιοι διδάκτορες για να στελεχώσουν τα ερευνητικά 

εργαστήρια.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Τµήµα ΜΒΓ έχει ήδη υποβάλει προς έγκριση 

πρόταση για τη λειτουργία ενός Διατµηµατικού ΜΠΣ µε τίτλο “Μοριακές Βιοεπιστήµες – 

Εφαρµογές στην Υγεία” και αναµένει ότι το αρνητικό αυτό σηµείο θα αρθεί καθώς από το 

ΜΠΣ του θα αποφοιτούν αρκετοί νέοι επιστήµονες που θα έχουν τη δυνατότητα να 

συνεχίσουν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές µε την εκπόνηση διδακτορική διατριβής στο 

Τµήµα ΜΒΓ.  

Μέτρο 3: Προκήρυξη νέων θέσεων µελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ . 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες µεγάλο πρόβληµα τόσο στην προαγωγή του 

ερευνητικού έργου, όσο και σε µικρότερο βαθµό στην ανάπτυξη του ΠΠΣ αποτελεί ο µικρός 

αριθµός µελών ΔΕΠ τα οποία, όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα που παρατίθενται στον 

Πίνακα 2, έχουν ιδιαίτερα βεβαρηµένο διδακτικό έργο το οποίο αναµένεται να επιβαρυνθεί 

περαιτέρω µε την έναρξη του ΜΠΣ. Επιπλέον πρόβληµα αποτελεί ο ιδιαίτερα µικρός αριθµός 

µελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι και το διοικητικό έργο των 

µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ επιβαρύνεται λόγω του µικρού αριθµού. Για τους λόγους 

αυτούς κρίνεται απαραίτητη η προκήρυξη νέων θέσεων µελών ΔΕΠ τα οποία θα 

επικουρήσουν στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο των ήδη διορισµένων µελών, οδηγώντας 

σε µείωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ανά µέλος ΔΕΠ προς όφελος του 

ερευνητικού έργου. Για τους ίδιους λόγους κρίνεται απαραίτητη και η προκήρυξη νέων 
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θέσεων µελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. Το συγκεκριµένο µέτρο προφανώς προάγει και το 

εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος ΜΒΓ.  

Μέτρο 4: Ενίσχυση της χρηµατοδότησης-Προαγωγή της καινοτοµίας. 

Στόχος του Τµήµατος είναι η ενίσχυση της χρηµατοδότησης µε δύο τρόπους: 

Ι) Το Τµήµα έλαβε κατά τα έτη 2004-2008  συνολικά για λειτουργικές δαπάνες 98.000 ευρώ. 

Το ποσό των 98.000 ευρώ υπολείπεται σηµαντικά (κατά 79%) από αυτό που υπολογίζεται 

σύµφωνα µε την Προτεινόµενη Μεθοδολογία για τη σύνταξη των τετραετών Ακαδηµαϊκών 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων από τα Πανεπιστήµια (κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5Ν. 

3549/2007).  Επιπλέον το Τµήµα έλαβε για υποδοµές κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ποσόν 

ύψους 125.000 ευρώ για υποδοµές. Παρά το ότι κατά το έτος 2008-2009 τα κονδύλια αυτά 

αυξήθηκαν σηµαντικά (120.000 ευρώ για υποδοµές και 98.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα) 

η υποχρηµατοδότηση παραµένει σηµαντικό πρόβληµα που επιδρά σηµαντικά τόσο στο 

εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό έργο. Το Τµήµα προγραµµατίζει να αιτηθεί στη 

Πρυτανεία του ΔΠΘ σηµαντική αύξηση των κονδυλίων που του διατίθενται. 

ΙΙ) Η προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων από ανταγωνιστικά προγράµµατα αποτελεί 

εναλλακτική λύση για το πρόβληµα της υποχρηµατοδότησης και αποτελεί πάγια 

προτεραιότητα για το Τµήµα µας από την ίδρυσή του και µε αρκετή επιτυχία µε βάση τα 

ελληνικά δεδοµένα. Όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα 5 τα µέλη ΔΕΠ του ΤΜΒΓ έχουν 

κατορθώσει να προσελκύσουν ικανοποιητικά ερευνητικά κονδύλια κατά την τελευταία 

τετραετία γεγονός που συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη των υποδοµών του  και θέτει τις 

βάσεις για τη βελτίωση του ερευνητικού έργου. Tα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ΜΒΓ 

προτίθενται να εντείνουν ακόµη περισσότερο τις αιτήσεις χρηµατοδότησης µέσω 

ανταγωνιστικών προγραµµάτων καθώς αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι µέσω των 

προγραµµάτων προωθείται η ερευνητική δραστηριότητα, ενισχύονται οι υποδοµές του 

Τµήµατος ενώ ταυτοχρόνως προάγεται η συνεργασία µε ερευνητικά Ιδρύµατα της Ελλάδας 

και του εξωτερικού και η σύνδεση µε τη βιοµηχανική Ε&Α. 

 

γ) Διοικητική υποστήριξη- Φοιτητική µέριµνα 

Μέτρο 1: Οργάνωση του θεσµού του Συµβούλου Καθηγητή 

Το Τµήµα ΜΒΓ δεν έχει εφαρµόσει το θεσµό του Συµβούλου Καθηγητή καθώς ο µικρός 

αριθµός µελών ΔΕΠ δεν επέτρεπε την εισαγωγή αυτού του θεσµού. Η καθοδήγηση των 

φοιτητών έξω από το στενό πλαίσιο των µαθηµάτων δεν γίνεται οργανωµένα αλλά 

περιστασιακά και σε εθελοντική βάση, µετά από πρωτοβουλία των φοιτητών, γεγονός που 

τελικά οδηγεί σε µεγάλη επιβάρυνση των µελών ΔΕΠ χωρίς παράλληλα να επιτυγχάνεται 

σηµαντικό αποτέλεσµα. Το Τµήµα ΜΒΓ θεωρεί σηµαντική την υποστήριξη των φοιτητών 
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και προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρµογής του θεσµού των Καθηγητών 

Συµβούλων οι οποίοι θα αναλαµβάνουν την παρακολούθηση της πορείας µικρού αριθµού 

φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Για την επόµενη τετραετία 

προγραµµατίζονται δράσεις ενηµέρωσης των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος από επισκέπτες 

ειδικούς καθώς και δοκιµαστική εφαρµογή του προγράµµατος για ένα έτος (100 φοιτητές 

καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους). 

Μέτρο 2: Υποδοχή νέων φοιτητών 

Mέχρι στιγµής δεν έχει ληφθεί πρόνοια για την ενηµέρωση των νεοεισαχθέντων φοιτητών 

του Τµήµατος ΜΒΓ σε θέµατα που αφορούν το πρόγραµµα σπουδών, τη φοιτητική ζωή 

(σίτιση, στέγαση) ή την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης. Στους άµεσους στόχους 

του Τµήµατος ΜΒΓ είναι η θεσµοθέτηση διαδικασίας υποδοχής και ενηµέρωσης των νέων 

φοιτητών (orientation) ώστε να κατατοπίζονται για το πρόγραµµα σπουδών, τη λειτουργία 

του Τµήµατος και διάφορα άλλα φοιτητικά θέµατα και να επιταχύνεται η προσαρµογή τους 

στη ζωή της πόλης.  

Μέτρο 3: Αναδιάρθρωση διοικητικής υποστήριξης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών αλλά και των 

µελών ΔΕΠ από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ΜΒΓ κρίνεται αποτελεσµατική. Εν τούτοις η 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κυρίως µέσω του Διαδικτύου και η χρήση τεχνολογιών Η/Υ είναι 

δυνατόν να συµβάλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε 

και η ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού µε νέα µέλη µε καλή δυνατότητα στην χρήση 

λογισµικού για χρήση µεγάλων όγκων πληροφορίας. 

 

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύµατος. 

Το Τµήµα ΜΒΓ έχει διατυπώσει προτάσεις στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και στον Τετραετή 

Ακαδηµαϊκό Προγραµµατισµό. Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τα µέτρα που 

περιγράφηκαν στην Ενότητα 10.1/2 οι προτάσεις συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1) Ενίσχυση του ΔΕΠ µέσω της προκήρυξης νέων θέσεων. 

2) Ενίσχυση των κλάδων ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ µε την προκήρυξη νέων θέσεων στους κλάδους 

αυτούς. 

3) Ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης του Τµήµατος, µε νέο προσωπικό µε καλή 

δυνατότητα στην χρήση λογισµικού για χρήση µεγάλων όγκων πληροφορίας.  

4) Αύξηση των διαθέσιµων χώρων για το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν υποδοµές 

µεγάλης κλίµακας και να εξασφαλιστούν εργαστηριακοί χώροι και εκπαιδευτικοί χώροι. 

Μακροπρόθεσµα το Τµήµα ΜΒΓ κρίνει απαραίτητη την ανέγερση νέου κτιρίου το οποίο 

να καλύπτει τόσο τις εκπαιδευτικές όσο και τις ερευνητικές του δραστηριότητες. 
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5) Αύξηση των κονδυλίων που αποδίδονται στο Τµήµα ΜΒΓ για την αγορά επιστηµονικών 

βιβλίων και συνδροµών σε επιστηµονικά περιοδικά. 

6) Αύξηση των κονδυλίων που αποδίδονται στο Τµήµα ΜΒΓ από τον τακτικό 

προϋπολογισµό, τις δηµόσιες δαπάνες κ.λ.π. 

 

10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στις ενότητες 10.1/2 και 10.3 προκειµένου να καταστεί 

εφικτή η πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου δράσης του Τµήµατος ΜΒΓ απαιτείται η αρωγή της 

Πολιτείας µέσω συγκεκριµένων µέτρων που αναφέρονται παρακάτω: 

1) Αύξηση των νέων θέσεων µελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ προς το ΔΠΘ. 

2) Αύξηση των νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού. 

3) Ενίσχυση της χρηµατοδότησης στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

4) Επιπλέον ενίσχυση µικρών τµηµάτων σε έµφαση τοµείς αιχµής, όπως οι Βιοεπιστήµες. 

5) Ενίσχυση της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδοµών στη Θράκη. 

6) Κίνητρα για την προσέλκυση και παραµονή των επιστηµόνων στο ΔΠΘ, όπως για 

παράδειγµα τη χορήγηση επιδόµατος παραµεθορίου στα µέλη ΔΕΠ και στο υπόλοιπο 

επιστηµονικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΔΠΘ. Επιπλέον θα µπορούσαν να ληφθούν µέτρα 

και για την επαγγελµατική αποκατάσταση των συζύγων των µελών του προσωπικού που 

εγκαθίσταται στην περιοχή. 

Είµαστε βέβαιοι ότι η ενίσχυση του Τµήµατος ΜΒΓ το οποίο εστιάζει σε έναν τοµέα αιχµής 

όπως οι βιοεπιστήµες που θα έχουν ένα σηµαντικό ρόλο στον 21ο αιώνα, θα βοηθήσει στην 

γενική άνοδο της έρευνας και εκπαίδευσης µε ορατά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της 

Θράκης.  
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11. Πίνακες 
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Πίνακας 11.1. Εξέλιξη του Προσωπικού του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

         

         

    2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 

Καθηγητές Σύνολο               

  Από εξέλιξη 0 0 0 0 0 0 0 

  Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Παραιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

Αν. Καθηγητές Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 

  Από εξέλιξη 0 0 0 0 0 0 0 

  Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Παραιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

Επικ.Καθηγητές Σύνολο 0 0 1 1 2 1 3 

  Από εξέλιξη 0 0 0 0 0 0 0 

  Νέες προσλήψεις 0 0 1 1 2 0 3 

  Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Παραιτήσεις 0 0 0 0 0 1 0 

Λέκτορες Σύνολο 3 2 2 0 3 0 0 

  Από εξέλιξη 3 2 2 0 3 0 0 

  Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

  Παραιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 
Διδάσκοντες επί συµβάσει Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 
Τεχνικό Προσωπικό 
Εργαστηρίων Σύνολο 0 0 0 1 0 0 0 

Διοικητικό Προσωπικό Σύνολο 0 0 0 0 0 0 4 
 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. 
 

 45 

 
 
Πίνακας 11.2. Εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος  
        
        

  2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 

Προπτυχιακοί 529 518 492 480 390 271 178 

Μεταπτυχιακοί 0 0 0 0 0 0 0 

Διδακτορικοί 20 12 9 2 0 1 0 
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Πίνακας 11.3. Εξέλιξη των εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος  
        
        
  2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 
Εισαγωγικές εξετάσεις       65 68 70 72 72 82 80 
Μετεγγραφές       0 0 0 0 0 0 0 
Κατατακτήριες εξετάσεις       1 1 2 7 3 3 0 
Άλλες κατηγορίες       7 10 13 11 14 8 10 
Σύνολο       73 79 85 90 89 93 90 
        

 

Πίνακας 11.4. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών 

        

  2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 

Αιτήσεις (α+β)               

         α) Πτυχιούχοι του ΤΜΒΓ 9 3 4 1 0 1 0 

         β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 2 0 2 0 0 1 0 

Προσφορές 0 0 0 0 0 0 0 

Εγγραφές 11 3 6 1 0 1 0 

Απόφοιτοι 1 0 0 0 0 0 0 

Μέση Διάρκεια Σπουδών               
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 Πίνακας 11.5-1 Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών       

Κωδικός Μάθηµα Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

Διδάσκοντες Υποχρεωτικό/ 
Κατ'επιλογή 

Αξιολόγηση 
από 

Φοιτητές 

Διαλέξεις  
(ώρες 
ανά 

εξάµηνο) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις 
(ώρες ανά 
εξάµηνο) 

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις (ώρες 
ανά εξάµηνο) 

ΜΒΓ101 
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01111 20 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΔΟΥΔΗ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 - - 

ΜΒΓ102 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ 
ΧΗΜΕΙΑ ΌΧΙ 23 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39 ώρες - 

ΜΒΓ103 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01122 25 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 30 ώρες - 

ΜΒΓ105 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01105 27 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39  ώρες - 

ΜΒΓ112 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01123 31 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ Υποχρεωτικό ΌΧΙ 33-36 36 ώρες - 

ΜΒΓ113 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΌΧΙ 32 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ  Υποχρεωτικό ΌΧΙ 39 39  ώρες - 

ΜΒΓ115 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01119 34 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΤΣΑΝΗ  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 48 36 ώρες - 

ΜΒΓ116 ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01107 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΣΧΟΥ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39  ώρες - 

ΜΒΓ201 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01121 36 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΤΣΑΝΗ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 48 36 ώρες - 

ΜΒΓ202 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01131 37 AΓΛΑΪΑ ΠΑΠΠΑ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 52 26 ώρες - 

ΜΒΓ203 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01136 39 ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΦΑ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 27 ώρες - 

ΜΒΓ204 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01141 41 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΑΒΔΗΣ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39 ώρες 13 ώρες 

ΜΒΓ205 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΌΧΙ 44 
ΡΑΦΑΗΛ                               
ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 - 26 ώρες 

ΜΒΓ212 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01130 49 AΓΛΑΪΑ ΠΑΠΠΑ Υποχρεωτικό ΌΧΙ 52 26 ώρες - 

ΜΒΓ213 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι ΟΧΙ 50 

ΜΠΟΓΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) 
ΑΓΙΑΝΙΑΝ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 42 - 

ΜΒΓ214 ΜΟΡΙΑΚΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ ΌΧΙ 52 
ΣΩΤΗΡΙΑ  
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Υποχρεωτικό ΌΧΙ 39 - - 

ΜΒΓ215 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01117 53 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Υποχρεωτικό NAI 39 26  ώρες - 

ΜΒΓ216 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι ΌΧΙ 55 

ΡΑΦΑΗΛ 
ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Υποχρεωτικό ΌΧΙ 39 39 - 
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ΜΒΓ301 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΙ ΟΧΙ 57 

ΜΠΟΓΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) 
ΑΓΙΑΝΙΑΝ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 - - 

ΜΒΓ302 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01125 58 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΧΛΙΧΛΙΑ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39 ώρες - 

ΜΒΓ303 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01142 60 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΑΒΔΗΣ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 - - 

ΜΒΓ304 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01101 62 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 52 42 ώρες - 

ΜΒΓ305 

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01137 64 ΜΑΡΙΑ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 52 39 ώρες - 

ΜΒΓ306 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01109 66 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΣΧΟΥ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39  ώρες - 

ΜΒΓ311 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01115 67 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Υποχρεωτικό NAI 39 34 ώρες - 

ΜΒΓ312 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙ https://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01127 69 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Υποχρεωτικό ΌΧΙ 39 - 26  ώρες 

ΜΒΓ313 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01129 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΧΛΙΧΛΙΑ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 - - 

ΜΒΓ314 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01135 71 ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΦΑ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 39  ώρες - 

ΜΒΓ402 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΗΣ  
ΜΟΡΙΑΚΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΌΧΙ 75 

ΣΩΤΗΡΙΑ  
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 18 ώρες - 

ΜΒΓ403 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01139 77 ΜΑΡΙΑ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικό ΝΑΙ 39 - 26 ώρες 

ΜΒΓ501 ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ http://www.mbg.duth.gr/ 80 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ Επιλεγόµενο ΌΧΙ 20 - - 
ΜΒΓ502 ΙΟΛΟΓΙΑ https://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01126 81 ΠΔ 407 Επιλεγόµενο     - - 
ΜΒΓ503 ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ OXI 85 ΑΝΑΘΕΣΗ  Επιλεγόµενο     - - 

ΜΒΓ504 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ OXI 81 ΠΔ 407 Επιλεγόµενο     - - 

ΜΒΓ505 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΌΧΙ 87 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ  Επιλεγόµενο ΌΧΙ 26 - - 

ΜΒΓ506 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Η/Υ https://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01112 88 ΠΔ407 Επιλεγόµενο     - - 

ΜΒΓ507 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΦΥΤΩΝ OXI 89 ΠΔ407 Επιλεγόµενο     - - 

ΜΒΓ508 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01128 90 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Επιλεγόµενο ΝΑΙ 26 - - 

ΜΒΓ601 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ https://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01140 93 ΑΝΑΘΕΣΗ  Επιλεγόµενο     -   
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ΜΒΓ602 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01132 94 AΓΛΑΪΑ ΠΑΠΠΑ Επιλεγόµενο ΌΧΙ 26 - - 

ΜΒΓ603 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01103 95 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ Επιλεγόµενο ΝΑΙ 26 - - 

ΜΒΓ604 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
&ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01133 97 ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΦΑ Επιλεγόµενο ΝΑΙ 26 - - 

ΜΒΓ605 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01143 99 ΜΑΡΙΑ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Επιλεγόµενο ΝΑΙ 26 - - 

ΜΒΓ606 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ http://eclass.duth.gr/eclass/courses/ALEX01143 101 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΑΒΔΗΣ Επιλεγόµενο ΝΑΙ 26 - - 

ΜΒΓ607 ΒΙΟΗΘΙΚΗ OXI 102 ΠΔ407 Επιλεγόµενο     - - 
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Πίνακας 11.5-2 Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών      

Μάθηµα 
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία Σύνολο ωρών 

Υποβάθρου (Υ) 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ) 
Επιστηµονικής 
περιοχής (ΕΠ) 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
συµµετείχαν 
στις εξετάσεις 

Αριθµός 
φοιτητών που 
πέρασε επιτυχώς 
στην κανονική 

και 
επαναληπτική 
εξέταση 

Επάρκεια εκπαιδευτικών 
µέσων 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 53 51 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 52 27 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ ΝΑΙ 4 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 47 31 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ NAI 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 46 19 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 86 52 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 75 58 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΙ 3 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 53 43 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΌΧΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 57 43 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 71 58 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙ ΝΑΙ 5 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 57 39 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΝΑΙ 4 ώρες / εβδοµάδα Υ 52 48 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΙ ΝΑΙ 3 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 58 46 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΗΣ  ΜΟΡΙΑΚΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   
ΣΤΙΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ  (ΕΜΒΕΥ) ΝΑΙ 

5 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 
57 36 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ NAI 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 51 43 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 48 25 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΝΑΙ 3 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 34 25 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 50 43 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΌΧΙ 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 52 34 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
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ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΑΙ 7 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 77 62 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 40 13 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ΝΑΙ 7 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 34 15 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 5 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 46 30 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΙ 

6 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 
61 42 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΙ 

7 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 
29 12 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΝΑΙ 4 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 47 31 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 53 38 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI ΝΑΙ 6 ώρες / εβδοµάδα Υ 48 31 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 5 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 36 29 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 1 1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗΣ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 38 36 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΝΑΙ 

2ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 
    ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΝΑΙ 2ώρες / εβδοµάδα ΓΓ 4 4 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 13 8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 36 31 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑΙ 

2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 
16 15 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 12 11 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα Υ 43 43 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΧΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 0 0 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα Υ 1 1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   2 ώρες / εβδοµάδα Υ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ 14 14 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ   2 ώρες / εβδοµάδα ΕΠ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
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Πίνακας 6.1 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών  

      

  Κατανοµή βαθµών (%)   

Έτος 
αποφοίτησης 5.0 - 5.9 6.0 - 6.9 7.0 - 8.4 8.5 - 10 

Μέσος όρος 
βαθµολογίας 
αποφοίτων 

            

2004-2005 0 10.53 78.94 10.53 7.62 

2005-2006 0 11.29 74.19 14.52 7.8 

2006-2007 0 8.51 78.72 12.77 7.69 

2007-2008 0 30.26 63.16 6.58 7.3 

Mέσος όρος 0 15.15 73.75 11.10 7.60 

      
      

Σηµείωση: Οι πρώτοι φοιτητές του ΤΜΒΓ αποφοίτησαν το 2004 
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Πίνακας 11.6-2. Εξέλιξη του αριθµού αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και διάρκεια Σπουδών 

          

          

  Διάρκεια Σπουδών (έτη) 

Έτος εισαγωγής  Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόµα Σύνολο 

2000-2001 58 19 4 2 2     3 88 

2001-2002 54 18 3 2       13 90 

2002-2003 51 15 3         22 93 

2003-2004 44 17           28 89 

2004-2005 41             49 90 

2005-2006                 85 

2006-2007                 79 

2007-2008                 73 
 
 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. 
 

 54 

 
Πίνακας 11-8. Συµµετοχή σε ∆ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών   

        

        

  2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 

Φοιτητές του Τµήµατος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ 5 5 5 7 9 0 0 

Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο Τµήµα  0 0 0 0 0 0 0 

Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού  του Τµήµατος που µετακινήθηκαν σε 
άλλο ΑΕΙ  1 0 0 0 0 0 0 

Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που µετακινήθηκαν στο 
Τµήµα   0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 11. 9. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
 

  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 

2008 
0 28 19 0 0 6 2 

2007 
1 19 18 0 1 5 6 

2006 
1 5 4 0 0 1 6 

2005 
0 9 5 0 1 1 0 

2004 
0 13 5 0 0 2 4 

Σύνολο 
2 75 51 0 2 15 18 

 
Επεξηγήσεις: 
Α: Βιβλία/µονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 
Γ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 
Δ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους 
Ε: Άλλες εργασίες 
Ζ: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Η: Άλλα 
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Πίνακας 11.10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
 
 

  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 

2008 
806 220 9 3 4 6 0 3 0 

2007 
652 0 8 3 4 3 4 0 0 

2006 
418 0 3 1 2 3 5 0 0 

2005 
361 0 1 2 0 1 0 1 0 

2004 
184 0 0 1 0 1 3 0 0 

Σύνολο 
2421 220 21 10 10 14 12 4 0 

 
Επεξηγήσεις: 
Α: Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ: Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 
Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 
Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
Θ: Βραβεία 
Ι: Τιµητικοί τίτλοι 
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12. Παραρτήµατα 
 
Ι. Kατάλογος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος κατά την 
τελευταία πενταετία 
ΙΙ Ερευνητικά Προγράµµατα 
ΙΙΙ Απογραφικά Δελτία Μαθήµατος/Διδάσκοντος και Ερωτηµατολόγια Φοιτητών 
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Παράρτηµα Ι 

 
Kατάλογος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος κατά την 

τελευταία πενταετία 
 
Kατάλογος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος κατά την 
τελευταία πενταετία 
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Παράρτηµα ΙΙ 

Ερευνητικά Προγράµµατα 

 

•  Όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής συµµετέχουν στο  

Πρόγραµµα REGPOT-2008-1 µε τίτλο «Strengthening Regional Bioresearch Potential in 

Greece: advanced scientific performance at the Department of Molecular Biology and 

Genetics in Thrace» (2009-2012). Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7. Συνολικός προϋπολογισµός, 

1.000.000 €. Συντονιστής: Μ. Αγιανιαν. 
 

2004-2008 

 

Μπογός (Παύλος) Αγιανιάν 

• Κύριος ερευνητής:  Royal Society Visiting Academic Fellow-University of York, 

«Towards the structure of insect troponin complex»  (2009) 

• Υπεύθυνος υποέργου: Πρόγραµµα INTERREG-IIΙΑ/Phare CBC Ελλάδα-Βουλγαρία µε 

τίτλο «Ανάπτυξη υποδοµών για τον εντοπισµό φορέων κληρονοµικών νοσηµάτων»  (2006-

2008). 

 

Αλέξιος Γαλάνης 

Συµµετοχή στα προγράµµατα: 

• Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια. Τίτλος έργου: 

«Τρισδιάστατη Δοσιµετρία Διαγνωστικών και Επεµβατικών Ακτινολογικών Εξετάσεων 

µε Χρήση Μαγνητικής Τοµογραφίας». Φορέας Υλοποίησης: Τµήµα Ιατρικής, ΔΠΘ, Ε.Υ. 

Ε. Καλδούδη. Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 80.000 Ευρώ. 

• Πυθαγόρας Ι - Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια. Τίτλος έργου: «Μελέτη 

ρυθµιστικών υποµονάδων του παράγοντα αναδιάταξης της χρωµατίνης NURF 

(NUcleosome Remodeling Factor)». Φορέας Υλοποίησης: Τµήµα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής, ΔΠΘ, Ε.Υ.  Ρ. Σανδαλτζόπουλος. Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 

40.000€. 

 

Νικόλαος Μ. Γλυκός  

• «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.Π.Θ., ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 1478 (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ). 
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• «EURORES2008», Framework Programme 7, «Ευρωπαϊκή βραδιά του Ερευνητή στην 

Ελλάδα» (FP7, Grant Agreement no. 228740) µε Κωδικό Έργου 1728 της Επιτροπής 

Ερευνών του Δ.Π.Θ. 

 

Μαρία Ε. Γρηγορίου 

• Aνάπτυξη υποδοµών για τον εντοπισµό φορέων κληρονοµικών νοσηµάτων.  Πρόγραµµα 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA, Ελλάδα - Βουλγαρία, Μέτρο 3.1, Βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Μ. Γρηγορίου   

 Προϋπολογισµός  300.000 ευρώ. 

• Διαφοροποίηση ανθρώπινων νευρικών βλαστικών κυττάρων σε χολινεργικούς νευρώνες. 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), Διακρατική Συνεργασία 

Ελλάδας - Πολωνίας, Μέτρο 4.3. (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας). 

Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Μ. Γρηγορίου  

 Προϋπολογισµός 11.740 ευρώ 

• Ανίχνευση και λειτουργική ανάλυση µεταλλαγών που προσδίδουν ανθεκτικότητα σε 

εντοµοκτόνα, στα είδη Bactrocera oleae και Bactrocera dorsalis, για το σχεδιασµό 

περιβαλλοντικά συµβατών εφαρµογών καταπολέµησης. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), Διακρατική Συνεργασία Ελλάδα-Ταϊβάν, Μέτρο 4.3. 

(Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ι. Βόντας. 

Προϋπολογισµός: 60.000 ευρώ για το εργαστήριο µου 15.000 ευρώ. 

• Μελέτη της µεταλλαγής ace-1 σε φυσικούς πληθυσµούς κουνουπιών του Ν. Έβρου. 

Εταιρεία “Βιοεφαρµογές Ε.Π.Ε.” Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Μ. Γρηγορίου. 

Προϋπολογισµός : 15.000 ευρώ 

 

Γιάννης Κουρκουτάς 

• ΠΕΠ Δυτική Ελλάδας (2006-2008). ΔΕΛ_13: Παρ ΠΕΠ Δυτική Ελλάδας (2006-2008). 

ΔΕΛ_13: Παραγωγή ξηρών αρχικών καλλιεργειών µε πρώτη ύλη το τυρόγαλα για 

παραγωγή τροφίµων.  ΓΓΕΤ. Επ. Υπεύθυνος: Α.Α. Κουτίνας. . Προϋπολογισµός : 756.850 

ευρώ.  

• ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2006-2008). Βελτιστοποίηση της ποιότητος των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και την διαµόρφωση 

αυτοµατοποιηµένων  µοντέλων διαχείρισης. ΓΓΕΤ. Επ. Υπεύθυνος: Ε. Μπεζιρτζόγλου. 

Προϋπολογισµός : 750.000 ευρώ.  

• ΠΑΒΕΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2006-2007). Παραγωγή βιοαιθανόλης από 

κυτταρινούχα απόβλητα ζυθοποιείων. ΓΓΕΤ. Επ. Υπεύθυνος: Ε. Μπεζιρτζόγλου. 

Προϋπολογισµός : 179.200 ευρώ. 
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Μαρία Κόφφα 

• Marie Curie Re-integration grant, «Spindle formation» (2006). Προϋπολογισµός: 40.000 

ευρώ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύρια Ερευνήτρια: Μαρία Κόφφα. 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας 

– Τουρκίας, (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προϋπολογισµός: 11.740 ευρώ. 

Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Μαρία Κόφφα. 

• Πρόγραµµα INTERREG-IIΙΑ/Phare CBC Ελλάδα-Βουλγαρία µε τίτλο «Ανάπτυξη 

υποδοµών για τον εντοπισµό φορέων κληρονοµικών νοσηµάτων» (2006-2008). Συνολικός 

προϋπολογισµός, 300.000 Ευρώ. Υπουργείο Οικονοµικών. Υπεύθυνη τριών από τα εννέα 

υποέργα: Μαρία Κόφφα. 

 

Αγλαΐα Παππά 

• Marie Curie International Reintegration grant (European Community 6th Framework; 

MIRG-CT-2006-036585); “Corneal Aldehyde Dehydrogenase 3A1 and UV protection” 

(1/1/2007-31/12/2008): Συνολικός προϋπολογισµός;  €80,000, Αγλαΐα Παππά: Κύρια 

Ερευνήτρια 

• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας; “Αλδεϋδική αφυδρογονάση 3Α1 

(ALDH3A1) του κερατοειδούς χιτώνα και προστασία έναντι στην υπεριώδη 

ακτινοβολία”.  (1/1/2007-31/12/2008): Συνολικός προϋπολογισµός: € 10,000, Αγλαΐα 

Παππά:  Κύρια Ερευνήτρια 

 

Περιστέρα Πάσχου 

Συντονιστής: 

• Tourette Syndrome Association Award 2005 (€55.000) 

• Βραβείο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 2005 (€4.500) 

• Tourette Syndrome Association Award 2008 (€55.000) 

• Tourette Syndrome Association Award 2009 (€55.000) 

 

Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος 

• Ηράκλειτος – Υποτροφίες έρευνας µε προτεραιότητα τη βασική έρευνα, Τίτλος έργου: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 

ΕΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΓΚΩΝ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», Φορέας Υλοποίησης: Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 
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ΔΠΘ, Διάρκεια έργου: 8/11/2002-31/12/2005. Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: € 

33.000. Θέση στο έργο: Επιστηµονικός υπεύθυνος. 

• Πυθαγόρας Ι - Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια, Τίτλος έργου: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ 

ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ NURF (NUcleosome Remodeling Factor)», Φορέας Υλοποίησης: 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ, Διάρκεια έργου: 1/4/2004 έως 

31/8/2006, Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: € 40.000. Θέση στο έργο: Επιστηµονικός 

υπεύθυνος. 

• Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια, Τίτλος έργου: 

«ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ», 

Φορέας Υλοποίησης: Τµήµα Ιατρικής, ΔΠΘ - Ε.Υ. Ε. Καλδούδη, Διάρκεια έργου: 

1/1/2005 έως 31-12-2006, Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 80.000 Ευρώ (εκ των οποίων 

€ 18.000 για το εργαστήριό µου). Θέση στο έργο: Συµµετέχον µέλος ΔΕΠ. 

• Υποτροφία MARIE CURIE, ERG reintegration grant, (014852-spindle assembly, 2004 

call) για την υποστήριξη της ερευνήτριας Dr M. Koffa. Διάρκεια έργου: 1/5/2005 έως 

30/4/2007.  Εγκεκριµένος προϋπολογισµός: € 40.000. Θέση στο έργο: Επιστηµονικός 

υπεύθυνος. 

• ΠΕΝΕΔ 2003, κωδικός έργου 03ΕΔ562 µε θέµα «Λειτουργική ογκογενοµική: Η µαζική 

ανάλυση γονιδιακής λειτουργίας ως νέο δυναµικό εργαλείο χρησιµοποίησης της 

βασικής ερευνητικής γνώσης µε σκοπό την αποτελεσµατική διάγνωση και θεραπεία του 

καρκίνου του παχέος εντέρου.». Συνολικός προϋπολογισµός έργου € 235.000. Θέση στο 

έργο: Επιστηµονικός υπεύθυνος συγχρηµατοδοτούµενου συνεργαζόµενου φορέα. 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός για το εργαστήριό µου: € 49.900. 

• Πρόγραµµα Marie Curie (International Reintegration Grant MIRG-CT-2006-036585) µε 

θέµα «Corneal ALDH3A1 and UV protection» για την υποστήριξη της ερευνήτριας, 

Επίκουρης Καθηγήτριας Δρ. Αγλαΐας Παππά. Προϋπολογισµός: € 80.000. Θέση στο έργο: 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος. 

• Πρόγραµµα Επιτροπής Ογκολογίας Υπουργείου Υγείας, πρόσκληση 2003. Κωδικός 

έργου 65Κ/80 µε θέµα : «Μελέτη µοριακών και κυτταρογενετικών δεικτών σε ασθενείς 

µε µυελοϋπερπλαστικά σύνδροµα και διερεύνηση της αξίας τους στη διάγνωση και 

παρακολούθηση αυτών των νοσηµάτων». Συνολικός προϋπολογισµός έργου : € 14.650. 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Γ. Μπουρίκας. Θέση στο έργο: 

συνεργαζόµενος επιστήµονας. Προϋπολογισµός του εργαστηρίου µου: € 5.620. 
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Γεώργιος Σκάβδης 

• Aνίχνευση µεταλλαγών της ακετυλοχολινεστεράσης σε φυσικούς πληθυσµούς του 

Bactrocera oleae στις περιοχές τις Θράκης (Ελλάδα) και του Chanakkale (Tουρκία) που 

του προσδίδουν ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα.” Επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) µέτρο 4.3., δράση 4.3.6.1 στο πλαίσιο της 

συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας για τα έτη 2005 –2007 (Γενική Γραµµατεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας). Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου : Γ. Σκαβδης. Προϋπολογισµός 

11.740 ευρώ. 

• “Mελέτη της ανθεκτικότητας σε εντοµοκτόνα, φυσικών πληθυσµών κουνουπιού στο 

Ελληνικό και Τουρκικό τµήµα της Θράκης” Επιχειρησιακό πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) µέτρο 4.3., δράση 4.3.6.1 στο πλαίσιο της συνεργασίας 

Ελλάδας – Τουρκίας για τα έτη 2005 –2007 (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας). Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου : Γ. Σκαβδης. Προϋπολογισµός 11.740 

ευρώ. 

• “Ανάπτυξη υποδοµών για τον εντοπισµό φορέων κληρονοµικών νοσηµάτων”. Πρόγραµµα 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Ιnterreg ΙΙΙ Α / Ρhare CBC Eλλάδα – Βουλγαρία Μέτρο 3.1: 

«Βελτίωση της ποιότητας ζωής». Επιστηµονικός Υπεύθυνος σε 3 από τα 9 υποέργα µε 

συνολικό προϋπολογισµό 113.916 ευρώ 

•  “Μελέτη της µεταλλαγής kdr σε φυσικούς πληθυσµούς κουνουπιών του Νοµού Έβρου”. 

Εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E.Π.E. Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου : Γ. Σκαβδης. 

Προϋπολογισµός 29.750 ευρώ. 

 

Γιαννούλης Φακής 

• Επιστηµονικός υπεύθυνος ενός υποέργου στην πραγµατοποίηση ερευνητικού 

προγράµµατος µε τίτλο: «Ανάπτυξη υποδοµών για τoν εντοπισµό φορέων κληρονοµικών 

νοσηµάτων». Το ερευνητικό έργο πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Προγράµµατος 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Ιnterreg ΙΙΙ Α / Ρhare CBC Eλλάδα – Βουλγαρία Μέτρο 3.1: 

«Βελτίωση της ποιότητας ζωής». Το πρόγραµµα έχει εγκριθεί µε συνολικό 

προϋπολογισµό 300.000 €. Επιστηµονικός υπεύθυνος προγράµµατος: Δρ Μαρία 

Γρηγορίου. 

 

Κωσταντίνα Φυλακτακίδου 

• Ερευνητικό Πρόγραµµα ΠΕΝΕΔ 2003, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Συµµετοχή στην Ερευνητική Πρόταση µε τίτλο «The role of biological membranes in 

plant responses to cold stress. Identification and characterization of phospholipids 

associated factors». Ύψος χρηµατοδότησης: 200.000 Ευρώ, Επιστηµονική Επίβλεψη: Δρ. 
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Φαρµάκη Θεοδώρα, Ερευνήτρια Δ΄, Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας Θεσσαλονίκης. 

• Πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ 2004, Συµµετοχή στην Ερευνητική Πρόταση µε τίτλο 

«Σύνθεση νέων πυρανο[2,3-h]χρωµεν-6(6Η)-ονών (πυρανοκουµαρινών) και των 4-αζα-

αναλόγων τους και µελέτη της βιολογικής τους δράσης». Ύψος χρηµατοδότησης: 50.000 

Ευρώ, Επιστηµονική Επίβλεψη: Αν. Καθ. Κ. Ε. Λίτινας. 

• Πρόγραµµα INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία, Μέτρο 3.1. «Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής» µε θέµα «Ανάπτυξη υποδοµών για τον εντοπισµό φορέων κληρονοµικών 

ασθενειών». Ύψος χρηµατοδότησης: 300.000 Ευρώ, Επιστηµονική Επίβλεψη: Επίκ. Καθ. 

Γρηγορίου Μαρία. 

 

Μαρία Χατζάκη  

• Επιστηµονική συνεργάτιδα στο πρόγραµµα Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας Εκπαίδευσης 

Έρευνας και Κατάρτισης στη Δηµόσια Υγεία της Διασυνοριακής Περιοχής Βουλγαρίας - 

Ελλάδας. (Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

Interreg III, Ρhare CBC Ελλάδα - Βουλγαρία, το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% 

από το ΕΠΤΑ).  
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Παράρτηµα ΙΙΙ 
 

Απογραφικά Δελτία Μαθήµατος/Διδάσκοντος και Ερωτηµατολόγια Φοιτητών 
 



 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 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 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Τµήµα ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

Όνοµα διδάσκοντος:  

Βαθµίδα  

Έτη υπηρεσίας στο Τµήµα  

Επιστηµονική Ειδίκευση  

 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό Τίτλος Μαθήµατος 

 

 
 

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόµενο µαθήµατος  
 

 

 

 

 

 

 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 

 

 

 

 

 

Ι.3 Είδος Μαθήµατος 
Εξάµηνο 
Διδασκαλίας 

1ο – 12ο  

Υποχρεωτικό (Υ),  
 Επιλογής (Ε) 

  

 



 

Ι.4 Διδασκαλία 
Προβλεπόµενες Ώρες Διδασκαλίας 

ανά εξάµηνο 

Διαλέξεις Εργαστήρια 
Μικρές 
οµάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδοµαδιαίων 
ωρών 

διδασκαλίας 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

        

Ι.5 Ενηµέρωση – Αξιολόγηση 
Το µάθηµα περιλαµβάνεται στον  
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 
Σελίδα αναφοράς µαθήµατος 

Υπάρχει ιστοσελίδα µαθήµατος; 
(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

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

   



 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ.1 Διδακτέα 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 Διδακτικά 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  
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%   Δεν 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.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΙΙΙ.1 Διαθέσιµη 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. 

 

 

 

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) 

Έτος 0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος  
Βαθµολογίας  

(σύνολο φοιτητών) 

2007-2006        

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;  
 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πανεπιστήµιο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Τµήµα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
Όνοµα διδάσκοντος:  
Βαθµίδα  
Έτη Υπηρεσίας στο Τµήµα  
Επιστηµονική ειδίκευση  
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων 
όπως αναφέρονται στον Οδηγό 
Σπουδών 

 

 
Ι.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ1  

Ι.1 Αριθµός δηµοσιεύσεων 
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Επεξηγήσεις:  Άλλα  

 

 

 

Ι.2 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
Αναφέρετε τις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση 

 

 

 

                                                             

1 Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως 
προσδιορίζονται από τα Π.Δ. 123/1984, 390/1995, και 187/1996. 



 

 

Ι.3 Αναγνώριση του επιστηµονικού και άλλου  έργου 
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Επεξηγήσεις: Διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ) 

Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας: 

Βραβεία: 

Τιµητικοί Τίτλοι: 

Ι.4 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; 

 

 

 

 



 

 

ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (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; 

(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.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΙV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΙV. 1 Πως αντιλαµβάνεστε τους στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος; 
 

 

 

ΙV.2 Ανταποκρίνεται η διάρθρωση του Τµήµατος σε Τοµείς στη σηµερινή αντίληψη 
του Τµήµατος για την αποστολή του; 

 

 

 

ΙV.3 Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µεθόδους χρησιµοποιείτε; 
 

 

 

ΙV.4 Ποιες συγκεκριµένες µεθόδους αξιολόγησης χρησιµοποιείτε; 
 

 

 

ΙV.5 Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού 
συνεργάζεστε και πώς (απαντήστε αναλυτικά); 

 

 

 

ΙV.6 Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων ιδρυµάτων προσκαλέσατε 
προς το Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; 

 

 

 

ΙV.7 Πόσους φοιτητές του Τµήµατος στείλατε προς άλλα ιδρύµατα στο πλαίσιο των 
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων σας κατά την τελευταία πενταετία; 

 

 

 

 

IV.8 Πόσο χρόνο αναλώσατε ως µέλος της επιτροπής/ων του Τµήµατος κατά τη 
διάρκεια της προηγούµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς; 

 

 

 



 

 

 
IV.9 Πόσο χρόνο χρειαστήκατε για τη συµπλήρωση κάθε ερωτηµατολογίου 
αξιολόγησης (Αυτό ή ερωτηµατολόγιο µαθήµατος); Σας παρακαλούµε 
προσδιορίστε πριν από το χρόνο το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο. 

 

 

 

 



 

 



 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

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 µαθήµατος: 

 
Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοµατεπώνυµο):                                                                                                           
Ηµεροµηνία: 
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό: 
 

Βαθµολογική Κλίµακα 
   Καθόλου             Λίγο    Μέτρια      Πολύ   Πάρα πολύ 
           1                2           3             4            5 
 Απαράδεκτη     Μη ικανοποιητική    Μέτρια Ικανοποιητική   Πολύ καλή 
 
Α: Η ερώτηση δεν έχει εφαρµογή σε αυτό το µάθηµα. 
 
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι ερωτήσεις µε * αφορούν 
εργαστηριακά µαθήµατα): 
 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ / ΑΠΕΧΩ 

Α. Το µάθηµα: Α 1 2 3 4 5 

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;       
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 Διδακτικών Μονάδων σε σχέση µε τον φόρτο εργασίας;       
14. Διαφάνεια 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. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;       
21. Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο θέµα;       
  



 

 

 

Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Α 1 2 3 4 5 

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;         
 

Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό: Α 1 2 3 4 5 

28. Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης;       
 

Δ. Το Εργαστήριο: Α 1 2 3 4 5 

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;        
 

Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: Α 1 2 3 4 5 

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  

      

 

Στ. Επιπρόσθετες Ερωτήσεις: 

Α 1 2 3 4 5 

38.        
39.        
40.       

1.1  

Παρατηρήσεις και σχόλια: 
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