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Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος Μηχανολογίας του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης αποτελέσθηκε από τους ακόλουθους πέντε (5) 

ειδικούς εµπειρογνώµονες, που επιλέχθηκαν µε κλήρωση από το Μητρώο που τηρεί η Α.∆Ι.Π. 

σύµφωνα µε το Νόµο 3374/2005 : 

  

1. Καθηγητής Γεώργιος Βατίστας (Πρόεδρος)  

Πανεπιστήµιο Concordia, Καναδάς 

  

2. Καθηγητής Παύλος Μαρόπουλος  

Πανεπιστήµιο του Bath, Ηνωµένο Βασίλειο 

  

3. Καθηγητής Τάσος Καραγιάννης  

London South Bank University, Ηνωµένο Βασίλειο 

  

4. Καθηγητής Φωκίων Εγκολφόπουλος  

 Πανεπιστήµιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, Η.Π.Α. 

  

5. Καθηγητής ∆ηµήτριος Κυρίτσης 

 Πανεπιστήµιο του Ιλλινόι Urbana-Champaign, Η.Π.Α.  
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Η δοµή της “Μορφής” της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης καθορίζεται από τις απαιτήσεις 

του Νόµου 3374/2005 και αντιστοιχεί γενικά στη δοµή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 

που υποβλήθηκε από το Τµήµα. 

Εισαγωγή 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) επισκέφθηκε το Τµήµα Μηχανολογίας του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης κατά την περίοδο 24-26 Νοεµβρίου 2008. Η Επιτροπή έφθασε το απόγευµα 

της 24ης Νοεµβρίου και το ίδιο βράδυ είχε δείπνο εργασίας µε τα µέλη της Οµάδας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του Τµήµατος, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το 

Γενικό Γραµµατέα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος. Οι επισκέψεις 

στους χώρους του Τµήµατος έγιναν την 25η και την 26η Νοεµβρίου. Η Επιτροπή 

συναντήθηκε πρώτα µε την ΟΜ.Ε.Α., έπειτα µε όλο το ακαδηµαϊκό προσωπικό του 

Τµήµατος, καθώς και µε το προσωπικό της Γραµµατείας του Τµήµατος. Επίσης, 

επισκέφθηκε τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα αµφιθέατρα και τη 

Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Τέλος, η Επιτροπή είχε µία ιδιαίτερα χρήσιµη συνάντηση µε µία 

ενθουσιώδη οµάδα φοιτητών του Τµήµατος. 

Η Επιτροπή µελέτησε διάφορα κείµενα που έθεσε στη διάθεσή της το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό του Τµήµατος, καθώς επίσης την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία 

περιείχε τον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος µε τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, το 

Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Τµήµατος, δείγµατα γραπτών εξετάσεων, δείγµατα 

δελτίων αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές, καθώς και επιλεγµένες 

ερευνητικές δηµοσιεύσεις των µελών του Τµήµατος. 

Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε σε ατµόσφαιρα που συνδύαζε υψηλό επίπεδο 

επαγγελµατισµού µε εγκάρδια και συναδελφική ατµόσφαιρα. Τα µέλη της Επιτροπής 

επιθυµούν οµόφωνα να εκφράσουν και εγγράφως τις ευχαριστίες και την εκτίµησή τους 

τόσο προς το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος όσο και προς την Α.∆Ι.Π. για τη 

διοργάνωση της επίσκεψης. 
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Α. Πρόγραµµα σπουδών και διδασκαλία 

Α1. Πρόγραµµα Σπουδών 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης διαµορφώθηκε 

κατά τα τελευταία έξι χρόνια και προσαρµόσθηκε ώστε να καλύπτει και να ανταποκρίνεται 

στις διεθνώς αναµενόµενες όψεις και τους σταθεροτύπους του κλάδου της Μηχανολογίας. 

Έχει σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση µηχανικών πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

Ειδικότερα, επιδιώκει να παραγάγει αποφοίτους ικανούς να εργασθούν στις σχετικές µε 

τον κλάδο βιοµηχανίες, όπου θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη και λύσεις σε υφιστάµενα 

προβλήµατα και διαδικασίες, και επιπρόσθετα (κάτι πολύ σηµαντικό), αποφοίτους 

καινοτόµους και προοδευτικούς στην προσέγγισή τους, την ανάλυση και τον σχεδιασµό, 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τον επαγγελµατία µηχανικό. 

Προκειµένου να ορίσουν τους στόχους και το λεπτοµερές πρόγραµµα σπουδών, τα µέλη 

του ακαδηµαϊκού προσωπικού συµβουλεύτηκαν αποφοίτους του Τµήµατος µέσω της 

«Ένωσης Τεχνολόγων Μηχανικών» και επαγγελµατίες του κλάδου και εξέτασαν 

προγράµµατα σπουδών άλλων πιο αναγνωρισµένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στα ισχυρά σηµεία του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος συγκαταλέγονται τα 

ακόλουθα: 

(i) ∆ύο έτη κοινού προγράµµατος (µαθήµατα κορµού). Αυτό επιτρέπει στο 

ακαδηµαϊκό προσωπικό να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις που αποτελούν 

τη βάση για µία καλή εκπαίδευση στη Μηχανολογία. Αυτό το µέρος του προγράµµατος 

σπουδών είναι αναγκαίο όχι µόνο για το δεύτερο µέρος (βλ. κατωτέρω), αλλά και γιατί 

ενισχύει την ικανότητα των αποφοίτων να προσαρµόζονται και να καινοτοµούν στην 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

(ii) Ένας κύκλος ειδίκευσης διάρκειας τριών εξαµήνων, κατά τα οποία οι φοιτητές 

µελετούν δύο από τις ακόλουθες περιοχές: 

(α) Εγκαταστάσεις Κτηρίων 

(β) Ενέργεια 

(γ) Βιοµηχανικές Κατασκευές 

(δ) Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

(ε) Μηχατρονική 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαµήνου οι φοιτητές κάνουν πρακτική άσκηση στην 

ειδικότητα της επιλογής τους. 
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Ο ανωτέρω κύκλος εξειδίκευσης είναι σύµφωνος τόσο µε εθνικά όσο και µε διεθνή 

πρότυπα. Το γεγονός ότι οι φοιτητές επιλέγουν τις εξειδικεύσεις µετά τα δύο πρώτα χρόνια 

σπουδών, τους επιτρέπει να λάβουν αποφάσεις µε βάση τα προσόντα και τις φιλοδοξίες 

τους. Επίσης, το πρόγραµµα, µε τους κύκλους εξειδίκευσης, όπως είναι αντανακλά τα 

προσόντα και τις φιλοδοξίες των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµατος. 

Η Επιτροπή Προγράµµατος είναι υπεύθυνη για τις αναθεωρήσεις του προγράµµατος, οι 

οποίες εγκρίνονται από το Συµβούλιο του Τµήµατος. 

Ένα γενικό σχόλιο που θα ήθελε να διατυπώσει η ΕΕΑ είναι ότι θα ήταν επιθυµητό να 

καθιερωθεί ένας µηχανισµός που θα επιτρέπει την αρχική εξέταση των προτάσεων για νέες 

κατευθύνσεις του προγράµµατος σπουδών από Επιτροπή η οποία θα περιλαµβάνει τόσο 

µέλη του Τµήµατος όσο και εξωτερικά µέλη. Επιπρόσθετα, για την πιστοποίηση των 

µαθηµάτων, εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο παίζουν στο εξωτερικό οι Επαγγελµατικές Ενώσεις 

(όπως η Ένωση Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηνωµένο Βασίλειο). Τέτοιοι θεσµοί, που θα 

ήταν εξαιρετικά χρήσιµοι για όλους τους κλάδους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεν 

υφίστανται ουσιαστικά στη Ελλάδα. 

Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποστηρίζεται ότι ένα µείζον πρόβληµα του 

Τµήµατος είναι η έλλειψη ενθουσιασµού και ζήλου εκ µέρους των φοιτητών του Τµήµατος. 

Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τη συνάντηση που είχαµε µε τους φοιτητές. Στην 

πραγµατικότητα συναντήσαµε µία οµάδα φοιτητών γεµάτη ενέργεια και ζήλο οι οποίοι 

διατύπωναν µε άνεση τις απόψεις τους. Η αναντιστοιχία αυτή µπορεί πιθανότατα, να 

αποδοθεί στο ότι η Επιτροπή συνάντησε µόνο µερικούς από τους πλέον ενθουσιώδεις και 

συνεπείς φοιτητές, οι οποίοι δεν αποτελούν «αντιπροσωπευτικό δείγµα» των φοιτητών του 

Τµήµατος. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισηµάνει στους συναδέλφους του Τµήµατος ότι ο 

ενθουσιασµός αυτής της µερίδας των φοιτητών τους (έστω και αν πρόκειται για τη 

µειονότητα) µπορεί να αξίζει µεγαλύτερης προσοχής, από ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος από 

τη θεωρούµενη ή και την πραγµατική πλειονότητα των φοιτητών. Το Τµήµα οφείλει να 

δηµιουργήσει αποτελεσµατικές οδούς επικοινωνίας µε τους ενδιαφερόµενους φοιτητές. 

∆εδοµένης της επιθυµίας του Τµήµατος για δηµιουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, η αναβάθµιση της επικοινωνίας µεταξύ διδασκόντων και φοιτητών µπορεί να 

αποβεί καθοριστική τόσο για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος εντός του 

Τµήµατος όσο και για την προσέλκυση υποψηφίων µε υψηλά προσόντα. 

Σύσταση 1 

• Η Επιτροπή συνιστά στο Τµήµα να ορίσει ένα «Υπεύθυνο Προγράµµατος ή 

Υπεύθυνο Σπουδών», ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της συνολικής ακαδηµαϊκής 

διαχείρισης για κάθε πρόγραµµα που οδηγεί στη λήψη πτυχίου. 

• Η Επιτροπή πιστεύει ότι το Τµήµα πρέπει να συστήσει µία «Επιτροπή Σπουδών», 

δηλαδή ένα ακαδηµαϊκό όργανο που θα αποτελείται από τους διδάσκοντες και 

επιλεγµένα αιρετά µέλη του διοικητικού προσωπικού και θα επιλαµβάνεται του 

συνολικού συντονισµού και της διαχείρισης κάθε προγράµµατος που οδηγεί στη λήψη 

πτυχίου. Η «Επιτροπή Σπουδών» προεδρεύεται συνήθως από τον «Υπεύθυνο 

Προγράµµατος» και συνεδριάζει σε τακτά διαστήµατα (τουλάχιστον δύο φορές τον 

χρόνο) για να παρακολουθεί την πρόοδο των µαθηµάτων, να επιλύει προβλήµατα που 
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ανακύπτουν και να δέχεται συστάσεις για αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών. Οι 

αποφάσεις της «Επιτροπής Σπουδών» θα επικυρώνονται από το Συµβούλιο του 

Τµήµατος και θα γνωστοποιούνται ως αλλαγές ή τροποποιήσεις του προγράµµατος 

σπουδών στο επίπεδο της Σχολής ή του Ιδρύµατος. 

Σύσταση 2 

Πρέπει να δηµιουργηθεί µία «Επιτροπή διδασκόντων-διδασκοµένων» µε αναλογική 

εκπροσώπηση των φοιτητών (ένας για κάθε έτος σπουδών και, επί πλέον, ένας για κάθε 

περιοχή ειδίκευσης). Οι συστάσεις αυτής της επιτροπής πρέπει να συζητούνται στην 

Επιτροπή Σπουδών στο Συµβούλιο του Τµήµατος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων από τους φοιτητές, ιδιαίτερα στα µη υποχρεωτικά 

θεωρητικά µαθήµατα, είναι σήµερα χαµηλή. Η Επιτροπή Σπουδών πρέπει να επιληφθεί 

αυτού του προβλήµατος (π.χ. υιοθετώντας την εφαρµογή της διαρκούς αξιολόγησης - 

προόδου) σε συνεργασία µε τους φοιτητές. Επί του παρόντος, τα θεωρητικά και 

εργαστηριακά µέρη του ίδιου µαθήµατος αντιµετωπίζονται ως τελείως διαφορετικά µέρη 

του προγράµµατος σπουδών. Επίσης, επί του παρόντος δεν γίνεται τακτική 

παρακολούθηση (αξιολόγηση) του προγράµµατος. 

Σύσταση 3 

Τα θεωρητικά και πρακτικά τµήµατα του ίδιου µαθήµατος πρέπει να ενωθούν σε ένα 

µάθηµα (τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο εξέτασης). Θα πρέπει να 

διδάσκονται και να εξετάζονται ως ένα µάθηµα, ενώ τα δύο τµήµατα θα δίνουν την τελική 

βαθµολογία (ακόµα και αν αυτά διδάσκονται από δύο ή και περισσότερα διαφορετικά µέλη 

του διδακτικού προσωπικού). Οι φοιτητές , προκειµένου να περάσουν επιτυχώς το µάθηµα, 

θα πρέπει να βαθµολογούνται πάνω από τη βάση και στα δύο τµήµατά του. 

Σύσταση 4 

Το Τµήµα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης του προγράµµατος σπουδών 

ώστε σε ορισµένα αντικείµενα να υπάρχει διαρκής αξιολόγηση (π.χ. µε εκπόνηση εργασιών 

στο µέσο του εξαµήνου), που θα λαµβάνεται υπόψη για τη διαµόρφωση της τελικής 

βαθµολογίας. Οι εργασίες αυτές θα έπρεπε ιδεωδώς να περιλαµβάνουν (µικρά) θέµατα και 

οµαδική εργασία. 

Σύσταση 5 

Το Τµήµα πρέπει να αντιµετωπίσει την εφαρµογή διαδικασίας ετήσιου ελέγχου του 

προγράµµατος σπουδών, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει κριτική αποτίµηση της όλης 

εφαρµογής, κριτική αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών (παρακολούθηση των 

µαθηµάτων, ποσοστά αποτυχίας ανά µάθηµα και εξάµηνο, βαθµός 

ικανοποίησης/ανατροφοδότηση των φοιτητών). Ο ετήσιος αυτός έλεγχος πρέπει να γίνεται 

σε επίπεδο Τµήµατος ή Σχολής. Εάν γίνεται σε επίπεδο Τµήµατος, πρέπει να περιλαµβάνει 
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και ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού ανώτερης βαθµίδας από άλλο Τµήµα ή Σχολή. 

Αυτή η διαδικασία συνιστάται επίσης να ακολουθηθεί για κάθε νέο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα που σχεδιάζει το Τµήµα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών είναι, σε µεγάλο βαθµό, ικανοποιητική. Για 

παράδειγµα, φαίνεται ότι η µεγάλη πλειονότητα των αποφοίτων του Τµήµατος 

απασχολείται σε βιοµηχανίες συναφείς µε τη Μηχανολογία (ποσοστό άνω του 75% 

σύµφωνα µε µέλος του διδακτικού προσωπικού ανώτερης βαθµίδας), ενώ µικρό ποσοστό 

συνεχίζει σε µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Αντικείµενα σοβαρής ανησυχίας 

αποτελούν η χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα υψηλά 

ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις. Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν επίγνωση 

αυτών των προβληµάτων. 

Σύσταση 6 

Το Τµήµα πρέπει να συλλέγει λεπτοµερή στοιχεία για την επαγγελµατική εξέλιξη των 

αποφοίτων του. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την τεκµηρίωση της καλής 

απόδοσης του Τµήµατος και του προγράµµατος σπουδών του και της επίτευξης των στόχων 

του, αποτελούν όµως και ένα πολύ χρήσιµο µέσο µετάδοσης ενός θετικού µηνύµατος στους 

τωρινούς και τους µελλοντικούς φοιτητές. 

Σύσταση 7  

Συνιστάται στενή και διαφανής παρακολούθηση της συµµετοχής των φοιτητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και έλεγχος των ποσοστών αποτυχίας, καθώς επίσης και ανάληψη 

διορθωτικών πρωτοβουλιών και στις δύο αυτές περιοχές που προκαλούν ανησυχία 

(καλύτερη πληροφόρηση των φοιτητών, κίνητρα, κατάλληλη συνεχής αξιολόγηση). 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το Τµήµα διαθέτει µία ενεργό κοινότητα ακαδηµαϊκών δασκάλων 

που είναι ικανοί να στέκονται κριτικά απέναντι στα παραπάνω φαινόµενα και να 

βελτιώνουν συγκεκριµένες απόψεις του συνολικού προγράµµατος σπουδών αλλά και να 

ανανεώνουν την ύλη των δικών τους µαθηµάτων. 

Σύσταση 8  

Ορισµένες από τις ενδεδειγµένες πρωτοβουλίες για βελτίωση έχουν ήδη αναφερθεί. Σε 

συνεννόηση µε το διδακτικό προσωπικό των ανωτέρων βαθµίδων του Τµήµατος, µπορούν 

να διατυπωθούν οι ακόλουθες επιπρόσθετες συστάσεις: 

(i) Να συνταχθεί λεπτοµερής κατάσταση των τρεχουσών αναγκών της τοπικής 

κοινότητας και, στη συνέχεια, αξιολόγηση των εθνικών και διεθνών τάσεων και 

εξελίξεων στο χώρο της Μηχανολογίας. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν 



 

 

Α.∆Ι.Π.  Τµήµα Μηχανολογίας 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης 

8/23 

χρήσιµες πληροφορίες για την «Επιτροπή Σπουδών», για περαιτέρω ανάπτυξη 

του προγράµµατος σπουδών. 

(ii) ∆ιαρκής αποτίµηση και αξιολόγηση του προγράµµατος σπουδών, σε σύγκριση 

µε αντίστοιχα προγράµµατα άλλων πανεπιστηµίων. 

(iii) Συνεργασία µε άλλα πανεπιστήµια αναγνωρισµένου κύρους (στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό). Μπορεί να απαιτηθεί αύξηση της κινητικότητας των µελών του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού µε σύντοµες επισκέψεις για διδασκαλία ή για 

ερευνητική συνεργασία ή για εκπαιδευτική άδεια. 

(iv) Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη εξεύρεσης επιπρόσθετων πόρων που θα 

επιτρέψουν τη βελτίωση των υποδοµών και, συνακόλουθα, τη βελτίωση της 

εφαρµογής του προγράµµατος. Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί τόσο σε 

δηµόσιες/εθνικές πηγές όσο και σε άλλες (π.χ. βιοµηχανία, ΕΕ). Σε όλες τις 

σηµαντικές τροποποιήσεις του προγράµµατος σπουδών θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις σε όρους απαιτούµενων πόρων. 

(v) ∆ηµιουργία κανονισµού σπουδών. 

(vi) ∆ηµιουργία µίας «Βιοµηχανικής Συµβουλευτικής Επιτροπής», η οποία θα 

περιλαµβάνει σηµαντικούς επιχειρηµατίες µε εµπειρία στις περιοχές 

εξειδίκευσης του προγράµµατος σπουδών. Η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει µία 

ή δύο φορές το χρόνο και θα εξετάζει όψεις του προγράµµατος σπουδών και της 

εφαρµογής του και θα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα (βλ. και Κεφάλαιο Β - 

Έρευνα). 



 

 

Α.∆Ι.Π.  Τµήµα Μηχανολογίας 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης 

9/23 

 

Α2. ∆ιδασκαλία 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σε γενικές γραµµές, η συνολική προσέγγιση του Τµήµατος σε θέµατα διδασκαλίας δεν 

φαίνεται να διαφέρει σηµαντικά από ό,τι ισχύει γενικά στα Ελληνικά πανεπιστήµια κατά τις 

τρεις τελευταίες δεκαετίες περίπου. Αυτή η προσέγγιση θα αξιολογηθεί κατωτέρω στο 

κεφάλαιο των «Γενικών Παρατηρήσεων» της παρούσας έκθεσης, µε βάση δύο κριτήρια. 

Πρώτον, τις συγκεκριµένες συνθήκες που πλαισιώνουν το Τµήµα. ∆εύτερον, τη γενικά 

αποδεκτή προσέγγιση στη διδασκαλία και την αξιολόγησή της από φοιτητές και 

διδάσκοντες στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Τέλος, θα διατυπωθούν συστάσεις βασισµένες 

στη σύγκριση της προσέγγισης του Τµήµατος µε τις διεθνώς ανεγνωρισµένες πρακτικές, 

ειδικά αυτές των ανεπτυγµένων χωρών. 

Γενικές παρατηρήσεις 

Σχετικά µε τις συνθήκες που πλαισιώνουν το Τµήµα, υπάρχουν αρκετά σηµεία ανησυχίας: 

1. Η υψηλή αναλογία διδασκόντων µερικής απασχόλησης προς διδάσκοντες πλήρους 

απασχόλησης φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας. Σε γενικές 

γραµµές, οι διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης παρέχουν καλύτερη ποιότητα 

διδασκαλίας, επειδή έχουν περισσότερο ακαδηµαϊκό προσανατολισµό. Υπάρχουν, 

όµως, και περιπτώσεις όπου διδάσκοντες µερικής απασχόλησης είναι ενήµεροι για 

τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήµη που διδάσκουν, αλλά και διδάσκοντες 

πλήρους απασχόλησης που δεν διδάσκουν µαθήµατα στα οποία είναι ειδικοί. Είναι 

προφανές ότι αν ο διδάσκων δεν έχει σε βάθος γνώση ενός θέµατος θα επηρεασθεί 

αρνητικά η διάχυση της σχετικής γνώσης και θα έχει ως αποτέλεσµα την απουσία 

ενθουσιασµού από την αίθουσα διδασκαλίας. 

2. Ο λόγος διδασκόντων/διδασκοµένων είναι ικανοποιητικός, αν υπολογισθούν τόσο 

οι διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης όσο και οι διδάσκοντες µερικής 

απασχόλησης. Όµως, πρέπει να επισηµανθεί ότι η αναλογία συνολικού φόρτου 

διδασκαλίας µεταξύ διδασκόντων µερικής απασχόλησης και διδασκόντων πλήρους 

απασχόλησης είναι 3:2. 

3. Αίθουσες διδασκαλίας, εγχειρίδια και σηµειώσεις, και τεχνολογίες πληροφορικής 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο και, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας. 

4. Συγκεκριµένα εκπαιδευτικά εργαστήρια χρήζουν ανανέωσης, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση µηχανικών του 21ου 

αιώνα. Πρέπει να εισαχθούν νέα πειράµατα βασισµένα στη χρήση της σύγχρονης 

ηλεκτρονικής, των διαγνωστικών µε λέιζερ και της τεχνολογίας της πληροφορικής. 

5. Τα µέλη της Επιτροπής αντιλαµβάνονται σαφώς ότι δεν υπάρχει και µεγάλη 

σύνδεση µεταξύ έρευνας και διδασκαλίας, ως απόρροια του γεγονότος ότι οι 
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ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος είναι περιορισµένες. 

6. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο Α1, δεν υπάρχει αξιόλογη κινητικότητα 

φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού, µε την εξαίρεση ορισµένων συνεδρίων 

που λίγοι παρακολουθούν. Η έλλειψη κινητικότητας έχει αρνητικές συνέπειες στη 

µετάδοση της γνώσης τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους διδάσκοντες, καθώς 

δεν γίνεται αντιληπτό πώς γίνεται η µετάδοση της γνώσης σε άλλα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και ποια είναι τα αποτελέσµατα. Αναµφισβήτητα, η µη έκθεση σε 

διαφορετικούς ακαδηµαϊκούς πολιτισµούς παρεµποδίζει τη γενικότερη εξέλιξη και 

αριστεία του Τµήµατος, καθώς υιοθετείται ως βολικότερη η πεζή προσέγγιση της 

καθηµερινής πεπατηµένης (“business as usual”). 

7. Οι µαθηµατικές δεξιότητες κατέχουν ουσιώδη θέση στην εκπαίδευση των 

µηχανολόγων. Σύνηθες όµως πρόβληµα που παρατηρείται διεθνώς είναι η έλλειψη 

µαθηµατικών δεξιοτήτων των εισακτέων. Το Τµήµα αντιµετωπίζει αυτό το 

πρόβληµα, αλλά σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από άλλα Τµήµατα, λόγω του 

γνωστικού υποβάθρου των εισακτέων του. Οι φοιτητές εγγράφονται σε δύο οµάδες, 

κατά το Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάµηνο. Οι φοιτητές της δεύτερης οµάδας 

είναι απόφοιτοι τεχνικών λυκείων µε εµφανώς λιγότερο γερές βάσεις στα 

µαθηµατικά και τη φυσική. Αυτό δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στη διδασκαλία, 

κάτι που γίνεται αντιληπτό τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους φοιτητές. 

8. Οι διδάσκοντες µερικής απασχόλησης συνήθως βρίσκονται στο χώρο του Τ.Ε.Ι. µόνο 

µία ηµέρα την εβδοµάδα και διδάσκουν συνεχώς για 4-5 ώρες. Η συγκέντρωση της 

προσοχής των φοιτητών δεν µπορεί να διαρκέσει για τόσο µεγάλο διάστηµα και δεν 

τους δίδεται χρόνος για να απορροφήσουν και να κατανοήσουν τη διδασκόµενη ύλη. 

Πάντως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τους παρέχεται και κάποια 

φροντιστηριακού τύπου υποστήριξη. 

9. Ορισµένα µαθήµατα περιλαµβάνουν ένα θεωρητικό αλλά και ένα εργαστηριακό 

µέρος. Παρατηρείται ότι συχνά επιτρέπεται στους φοιτητές να εγγράφονται και να 

προάγονται στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος, ενώ δεν έχουν ολοκληρώσει το 

θεωρητικό του µέρος. Έτσι, όµως, υπονοµεύεται η ποιότητα της αποκτώµενης 

γνώσης. 

10. Τόσο οι διδάσκοντες µερικής απασχόλησης, όσο και οι διδάσκοντες πλήρους 

απασχόλησης δεν είναι άµεσα ή και καθόλου διαθέσιµοι στους φοιτητές µετά το 

τέλος των διαλέξεών τους. Συγκεκριµένα, δεν τηρούνται τακτικές ώρες γραφείου 

και σε πολλές περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που στέλνουν οι φοιτητές δεν 

απαντώνται. Στην περίπτωση των διδασκόντων µερικής απασχόλησης, αυτό µάλλον 

οφείλεται στο ότι βρίσκονται στους χώρους του Τ.Ε.Ι. για λίγες µόνο ώρες. ∆εν είναι 

όµως σαφές, γιατί ορισµένα µέλη του διδακτικού προσωπικού πλήρους 

απασχόλησης δεν προθυµοποιούνται να συναντήσουν τους φοιτητές πέρα από τις 

ώρες των διαλέξεων. 

11. Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού που συνάντησε η Επιτροπή αντιµετώπιζαν µε 

ζήλο τις διδακτικές τους δραστηριότητες και οι φοιτητές µε τους οποίους 

συναντήθηκε η Επιτροπή (αν και ολιγάριθµοι) έδειχναν όρεξη για µάθηση. Η 
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Επιτροπή, όµως, πληροφορήθηκε ότι υπάρχει ένα ποσοστό του φοιτητικού 

πληθυσµού που δεν συµµετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, πράγµα που 

φαίνεται να στρεβλώνει την αντίληψη περί «επιτυχίας» και επιτευγµάτων στο 

Τµήµα. 

12. Τα διάφορα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν µπορεί να ευθύνονται για το 

γεγονός ότι οι φοιτητές σπάνια επιτυγχάνουν υψηλούς βαθµούς και ότι ο µέσος 

όρος βαθµολογίας είναι 6.5 µε άριστα το 10. 

13. ∆εν υπάρχει καθιερωµένος µηχανισµός επικοινωνίας των φοιτητών µε τα µέλη του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού του σχετικά µε προβλήµατα που συνδέονται µε τα 

µαθήµατά τους, ώστε να γίνονται διορθωτικές κινήσεις. 

14. Εφόσον το Τµήµα φιλοδοξεί να δηµιουργήσει µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, η 

Επιτροπή συνιστά να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στη δηµιουργία µηχανισµών 

παρακολούθησης και βελτίωσης του υπάρχοντος προπτυχιακού προγράµµατος 

σπουδών που, ιδεωδώς, θα οδηγήσουν και στη δηµιουργία «άριστων πρακτικών» για 

το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. 

Αναφορικά µε τις γενικότερες συνθήκες της διδασκαλίας και της αξιολόγησής της από 

φοιτητές και καθηγητές στα Ελληνικά πανεπιστήµια, υπάρχει ένα σηµείο ανησυχίας: 

1. Το υπάρχον σύστηµα επιτρέπει στους φοιτητές να περάσουν ένα µάθηµα απλώς µε 

το να επιτύχουν σε µία και µόνη εξέταση. Κατ’ οίκον εργασίες, τυπικά ανά 

εβδοµάδα, διαγωνίσµατα και εξετάσεις προόδου στο µέσον του εξαµήνου είναι εκ 

του νόµου προαιρετικά και οι διδάσκοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν 

παρόµοιες διαδικασίες για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των φοιτητών. Η 

Επιτροπή συνιστά στο Τµήµα και το Τ.Ε.Ι. να υιοθετήσουν τις άριστες διεθνείς 

πρακτικές που περιλαµβάνουν µία υβριδική προσέγγιση που αποτελείται από 

συνδυασµό συνεχούς αποτίµησης (continuous assessment) και τελικών εξετάσεων 

(βλ. επίσης Α1). 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, η Επιτροπή συνιστά τα ακόλουθα µε σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της αποτελεσµατικότητας του Τµήµατος. 

Αυτές οι συστάσεις βασίζονται σε πρότυπα που, σε γενικές γραµµές, έχουν γίνει αποδεκτά 

και ακολουθούνται από τα κορυφαία πανεπιστήµια διεθνώς. 

1. Το Τµήµα πρέπει να αυξήσει σηµαντικά την αναλογία ωρών που διδάσκονται από 

διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης προς τις ώρες που διδάσκονται από 

διδάσκοντες µερικής απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσληφθούν 

νέα µέλη ΕΠ πλήρους απασχόλησης. 

2. Τα µαθήµατα που χρησιµοποιούν µαθηµατικά και φυσική φαίνεται ότι δηµιουργούν 

µείζονα προβλήµατα στο Τµήµα. Συνιστάται τα µαθήµατα αυτά να διδάσκονται από 

µέλη του Τµήµατος µε υπόβαθρο µηχανικού και µε τρόπο που να συνδέει το 
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περιεχόµενο του µαθήµατος µε εφαρµογές. 

3. Τα εισαγωγικά µαθήµατα του πρώτου και, ενδεχοµένως, του δευτέρου έτους πρέπει 

να διδάσκονται από τους πλέον ταλαντούχους δασκάλους µεταξύ των διδασκόντων 

πλήρους απασχόλησης. Αυτή είναι η συνήθης πρακτική στα κορυφαία 

πανεπιστήµια του κόσµου, καθώς η πείρα έδειξε ότι όταν η διδασκαλία γίνεται από 

διδάσκοντες µερικής απασχόλησης πολλοί πρωτοετείς φοιτητές χάνουν το 

ενδιαφέρον τους και είτε µετεγγράφονται σε άλλα προπτυχιακά προγράµµατα µε 

χαµηλότερες απαιτήσεις είτε εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. 

4. Η πρακτική της εισδοχής δύο στρατιών φοιτητών το χρόνο, κατά το Φθινοπωρινό 

και το Εαρινό εξάµηνο, πρέπει να αναθεωρηθεί. 

5. Οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας µε την 

ηγεσία του Τµήµατος για ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία τόσο στις 

αίθουσες όσο και στα εργαστήρια (βλ. επίσης ανωτέρω, Α1). 

6. Οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τακτικές ώρες γραφείου κάθε εβδοµάδα, ώστε να 

έρχονται σε τακτική επαφή µε τους φοιτητές  

7. Η αξιολόγηση του έργου των φοιτητών πρέπει να βασίζεται σε σωστή αναλογία 

ανάµεσα σε εργασίες και τελικές εξετάσεις. 
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Β. Έρευνα 

Γενικές διαπιστώσεις 

- Σε σύγκριση µε τα διεθνή πρότυπα, η Επιτροπή παρατηρεί ότι υπάρχουν 

ερευνητικές δραστηριότητες καλής ποιότητας και υψηλών δυνατοτήτων σε βασική 

και εφαρµοσµένη έρευνα, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές συµβολές 

στην τεχνολογία αλλά και στη βασική επιστήµη. Αυτό το τελευταίο ισχύει µόνο για 

µερικά από τα υπάρχοντα ερευνητικά εργαστήρια. 

- Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Τµήµα είναι έτοιµο και, σε επιλεγµένες περιοχές, έχει 

όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την ανάπτυξη ενός στοχευµένου 

µεταπτυχιακού προγράµµατος Master στη Μηχανολογία. Η στρατηγική του 

Τµήµατος σε σχέση µε αυτή την προοπτική πρέπει να περιλαµβάνει και πρόβλεψη 

για µελλοντική διεξαγωγή έρευνας σε διδακτορικό επίπεδο. 

- Η Επιτροπή παροτρύνει τους ερευνητές να δηµοσιεύουν τις εργασίες τους στα 

επιστηµονικά περιοδικά (µε σύστηµα κριτών) που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 

αναφορών του Thompson (ή σε άλλον αντίστοιχο) και έχουν διεθνώς υψηλό κύρος 

και ποιότητα, σύµφωνα µε γενικά αποδεκτές µετρήσεις. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Όσον αφορά στην έρευνα, αντικειµενικός στόχος του Τµήµατος είναι να επιτύχει στο εγγύς 

µέλλον τη µετάβαση από ίδρυµα επικεντρωµένο στην εκπαίδευση σε πανεπιστήµιο, πράγµα 

που απαιτεί την παρουσία ερευνητικών δραστηριοτήτων και µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων. Επί του παρόντος, η ερευνητική προσέγγιση του Τµήµατος περιλαµβάνει 

δύο κύριους στόχους: 

• Πρώτον, να αναπτύξει «κέντρα αριστείας» σε πολύ συγκεκριµένες περιοχές, τα 

οποία θα δώσουν ώθηση στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος. Το 

υπάρχον άρτια οργανωµένο κέντρο που ερευνά θέµατα ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας µε ιδιαίτερη έµφαση στην αιολική ενέργεια παράγει ήδη σηµαντικό 

ερευνητικό έργο. Ένα άλλο υπερσύγχρονο εργαστήριο σε θέµατα βιοµηχανικών 

κατασκευών και µηχατρονικής αναπτύσσεται επίσης µε ταχύτατους ρυθµούς. 

• ∆εύτερον, να προσελκύσει εξωτερική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

από εθνικούς πόρους και από τη βιοµηχανία. Τέτοιοι πόροι έχουν ήδη 

χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργηθούν διάφορες εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου. 

Αν και η επιδίωξη για µετάβαση σε πανεπιστηµιακό σχήµα είναι αξιέπαινη, η επιτυχία της 

φαίνεται ότι παρακωλύεται από δύο κυρίως εµπόδια που συνδέονται µε το ευρύτερο 

θεσµικό πλαίσιο: 
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• Οι λογιστικές και διοικητικές πρακτικές του δηµόσιου τοµέα φαίνονται σύνθετες, 

ανελαστικές και µάλλον ακατάλληλες για την εκπόνηση σύγχρονων ερευνητικών 

προγραµµάτων. Χωρίς να θυσιάζεται ο δηµόσιος χαρακτήρας του Ιδρύµατος, 

συνιστάται κάποια µετατόπιση προς πρακτικές που ισχύουν ευρύτατα στην ΕΕ (σε 

θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, προσλήψεων προσωπικού κ.λπ.). 

• Μέχρι πρόσφατα, δεν επιτρεπόταν στα Τ.Ε.Ι. να διαχειρίζονται µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών. Είναι, όµως, πασίγνωστο ότι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 

αποτελούν τη βασική εργατική δύναµη της πανεπιστηµιακής έρευνας. Το Τµήµα 

προσπάθησε να παρακάµψει αυτό το σηµαντικό µειονέκτηµα προωθώντας εθνικές 

και διεθνείς συνεργασίες µε τµήµατα που έχουν κανονικά προγράµµατα 

µεταπτυχιακών σπουδών. Είναι πάντως σαφές ότι η βασική επιδίωξη για µετάβαση 

στα διεθνώς αναγνωρισµένα πανεπιστηµιακά πρότυπα δεν µπορεί να επιτευχθεί 

χωρίς τη δηµιουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών υψηλής ποιότητας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο µέσος αριθµός δηµοσιεύσεων των µόνιµων και µη µόνιµων µελών του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Η µέση 

παραγωγή κατά τα τελευταία δύο έτη είναι 0,5 άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και 1,0 

άρθρο σε πρακτικά συνεδρίων ετησίως ανά µέλος διδακτικού προσωπικού. Στην περίπτωση 

αυτή, όµως, οι στατιστικές δεν λένε όλη την αλήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο µεγάλος 

όγκος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων έχουν ως συγγραφείς ή συν-συγγραφείς 6 µόνο 

από τα µόνιµα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού επί συνόλου 18 µελών, γεγονός που 

τριπλασιάζει τον αριθµό των δηµοσιεύσεων των ερευνητικά ενεργών µελών. Αυτό 

υπογραµµίζει την ανάγκη καθιέρωσης ερευνητικών κριτηρίων σε όλες τις µελλοντικές 

προσλήψεις ακαδηµαϊκού προσωπικού. Με τον σηµερινό ρυθµό προσλήψεων (σχεδόν ένα 

τακτικό µέλος διδακτικού προσωπικού ανά τριετία) αυτό θα αργήσει πολύ να επιτευχθεί και 

η όλη διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί. 

Το Τµήµα πέτυχε να προσελκύσει εξωτερική χρηµατοδότηση για προγράµµατα έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αναφέρονται συνολικά 176 

προγράµµατα, 56 από τα οποία ξεκίνησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Η µέση ετήσια 

ερευνητική δαπάνη ανά µέλος διδακτικού προσωπικού φθάνει τις €200.000 περίπου, αλλά 

όπως στο σχόλιο της προηγούµενης παραγράφου, αν αυτό το ποσό αντιστοιχηθεί προς τα 

ερευνητικά ενεργά µέλη, αµέσως τριπλασιάζεται. Η προσέλκυση χρηµατοδότησης ήταν 

ιδιαίτερα επιτυχής στους τοµείς της αιολικής ενέργειας και βιοµηχανικών κατασκευών, αν 

και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν στα αντίστοιχα εργαστήρια χρησιµοποιήθηκαν µε 

επιτυχία για την προσέλκυση χρηµατοδότησης στους τοµείς της ποιοτικής διανοµής 

ενέργειας και της µηχατρονικής. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ένα υγιές µείγµα 

τοπικών και εθνικών οργανισµών, πηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βιοµηχανίας. Οι 

συνεργασίες µε τη βιοµηχανία έχουν εξασφαλίσει αποτελεσµατική µεταφορά τεχνολογίας, 

όπως και έκθεση των φοιτητών σε εφαρµοσµένη ερευνητική εργασία. Αναµφίβολα, αυτό 

είναι και αποτελεσµατικό και επωφελές, αλλά το Τµήµα θα πρέπει να «διαφηµίσει» και να 

προβάλει καλύτερα αυτές τις εργασίες, π.χ. µέσω συστηµατικών επιστηµονικών 

δηµοσιεύσεων, παρουσιάσεων σε συνέδρια και διεκδικώντας βραβεία, για τα οποία ένα 
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τµήµα αυτών των εργασιών σίγουρα πληροί αναµφισβήτητα τα κριτήρια. Η δραστηριότητα 

αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως καθαρά διαφηµιστική και αναποτελεσµατική. Στην 

πραγµατικότητα είναι εξαιρετικά ουσιαστική, καθώς θα προαγάγει την αναγνωρισιµότητα 

του Τµήµατος, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του θα προσελκύσει καλύτερους φοιτητές, 

καλύτερα νέα µέλη διδακτικού προσωπικού, καθώς επίσης και µεγαλύτερη χρηµατοδότηση 

στο µέλλον, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα µηχανισµό θετικής ανατροφοδότησης. 

Ερευνητικές συνεργασίες έχουν προωθηθεί µε πανεπιστήµια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο αριθµός των συνεργασιών είναι ικανοποιητικός, αλλά η Επιτροπή µας θα ήθελε να 

επισηµάνει ότι προς το παρόν οι συνεργασίες αυτές ήταν σε κάποιο βαθµό µονοµερείς. Για 

παράδειγµα, παρατηρείται ότι, αν και το Τ.Ε.Ι. δεν έχει διδακτορικό πρόγραµµα ούτε και 

σχεδιάζει να δηµιουργήσει κάτι τέτοιο στο εγγύς µέλλον, έξι διδακτορικές διατριβές 

προήλθαν από εργασία που έγινε ουσιαστικά στο Τ.Ε.Ι.. Προφανώς, τα Πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα που απένειµαν τους αντίστοιχους τίτλους πήραν όλη τη «δόξα», τουλάχιστον στα 

χαρτιά, και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ανισορροπία στη συνεργασία. Η ίδρυση ενός 

τουλάχιστον µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών θα επιτρέψει στο Τ.Ε.Ι. να επιδιώξει 

περισσότερες συνεργασίες και από ισχυρότερη θέση σε σχέση προς τους µελλοντικούς του 

συνεργάτες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο µετασχηµατισµός του Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήµιο βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη υπάρχουν 

απτά αποτελέσµατα που το επιβεβαιώνουν. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, ο αριθµός και η 

ποιότητα των δηµοσιεύσεων, όπως επίσης και η προσέλκυση εξωτερικής χρηµατοδότησης 

βελτιώνονται µε ταχείς ρυθµούς. Η ηγεσία του Τµήµατος φαίνεται αποφασισµένη να 

προωθήσει την έρευνα. Από τη συνάντηση µε τους φοιτητές, η Επιτροπή έχει πεισθεί ότι 

υπάρχει ένας κρίσιµος πυρήνας φοιτητών, οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγµατικά για την 

έρευνα και µπορούν να υποστηρίξουν δραστηριότητες µε ερευνητικό προσανατολισµό. 

Το πλέον ορατό ερευνητικό αποτέλεσµα αναφέρεται στη µεταφορά τεχνολογίας στην 

Ελληνική βιοµηχανία. Κατά την τελευταία δεκαετία, περισσότερες από 40 επιχειρήσεις 

έχουν χρηµατοδοτήσει εφαρµοσµένα προγράµµατα του Τµήµατος που στόχευαν στη 

µεταφορά τεχνολογίας. Σύµφωνα µε οποιοδήποτε διεθνώς αποδεκτό πρότυπο, ο αριθµός 

αυτός κρίνεται ικανοποιητικός, ιδίως αν αντιστοιχηθεί προς τον αριθµό των ερευνητικά 

ενεργών µελών του διδακτικού προσωπικού. Τώρα που η ουσιαστική ερευνητική βάση έχει 

στηθεί, είναι πλέον καιρός να γίνουν περισσότερο ορατές οι ερευνητικές δραστηριότητες 

του Τµήµατος από την εγχώρια και τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, ώστε και η ποιότητα 

της δουλειάς να αναγνωρισθεί όπως της αξίζει. 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Το Τµήµα και η ηγεσία του έχουν συγκεκριµένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουν, οι 

οποίες αποτυπώνονται στον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό για την περίοδο 2008-

2012, τον οποίο γνωστοποίησαν στην Επιτροπή. Οι κύριοι άξονες των µελλοντικών 

σχεδιασµών σχετικά µε την έρευνα είναι οι ακόλουθοι: 



 

 

Α.∆Ι.Π.  Τµήµα Μηχανολογίας 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης 

16/23 

• Ανάπτυξη αυτόνοµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων στο Τ.Ε.Ι. Το πρώτο 

πρόγραµµα µε θέµα τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σχεδιάζεται να ξεκινήσει 

µέσα στην επόµενη διετία, ενώ ένα δεύτερο πρόγραµµα µε θέµα τις σύγχρονες 

βιοµηχανικές κατασκευές και τη Μηχατρονική θα ακολουθήσει λίγο αργότερα. 

• Περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής χρηµατοδότησης, ώστε να παρακαµφθούν οι 

δυσκολίες που ανακύπτουν από το χαµηλό επίπεδο της δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

Και οι δύο αυτοί στόχοι είναι αξιέπαινοι. Συγκεκριµένες συµπληρωµατικές συστάσεις 

παρέχονται παρακάτω. 

1. Οι αντικειµενικοί στόχοι του Τµήµατος πρέπει να διατυπωθούν καθαρά σε ένα 

κείµενο µε τίτλο «Επιτελικός Σχεδιασµός Έρευνας». Το κείµενο αυτό πρέπει να 

είναι σύντοµο, να καλύπτει µακροχρόνιο σχεδιασµό (περίπου σε ορίζοντα 

δεκαετίας) και να δεσµεύει όλα τα µέλη του Τµήµατος. Η Επιτροπή συνιστά οι 

βασικοί στρατηγικοί στόχοι να αποσκοπούν (α) στην ενεργό συµµετοχή της µεγάλης 

πλειονότητας του διδακτικού προσωπικού στην έρευνα (ερευνητικά προγράµµατα 

και µεταπτυχιακή εκπαίδευση), και (β) στην ικανοποιητική χρηµατοδότηση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

2. Για την επίτευξη των συνολικών στόχων, στο αναθεωρηµένο σχέδιο πρέπει να 

συµπεριληφθούν επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 

α. Να διατυπωθούν σαφή κριτήρια για τις µελλοντικές προσλήψεις µελών 

διδακτικού προσωπικού, τα οποία θα διασφαλίζουν ότι τα νέα µέλη θα είναι 

ενεργοί ερευνητές. Όλα τα νέα µέλη θα πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωµα 

και όσοι εκλέγονται στις κατώτερες βαθµίδες µε προοπτική µονιµοποίησης, θα 

πρέπει να καθοδηγούνται από τους µόνιµους, ερευνητικά ενεργούς 

συναδέλφους τους, ώστε να αποκτήσουν τη σωστή ερευνητικά 

προσανατολισµένη νοοτροπία. 

β.  Να διατυπωθούν σαφώς και εγγράφως οι περιοχές της Μηχανολογίας στις 

οποίες το Τµήµα φιλοδοξεί να αριστεύσει. Με δεδοµένο το µέγεθος του 

Τµήµατος, συνιστάται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε λίγες επιλεγµένες 

περιοχές (2 το πολύ περιοχές στο αρχικό στάδιο). Ιδεωδώς, αυτές οι περιοχές 

πρέπει να συνδεθούν µε τη δηµιουργία των «κέντρων αριστείας» που το Τµήµα 

επιθυµεί και να αξιοποιούν τις υπάρχουσες δυνάµεις.  

γ. Το Τµήµα πρέπει να αναπτύξει µία στρατηγική αποτελεσµατικής διάχυσης των 

ερευνητικών αποτελεσµάτων και ενδυνάµωσης της «ορατότητάς» του 

(δηµοσιεύσεις, διοργάνωση συνεδρίων στις ερευνητικές περιοχές 

προτεραιότητας του Τµήµατος, κ.λπ.). 

3. Η Επιτροπή συνιστά να συγκροτηθεί από το Τµήµα µία «Βιοµηχανική 

Συµβουλευτική Επιτροπή», η οποία θα συνεδριάζει περιοδικά (π.χ. δύο φορές το 

χρόνο) µε σκοπό την αποτίµηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του και να παρέχει υψηλού επιπέδου καθοδήγηση και συµβουλές 

στρατηγικού χαρακτήρα. 
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4. Με δεδοµένη την επιτυχία των ερευνητικά ενεργών µελών του Τµήµατος στην 

προσέλκυση εξωτερικής χρηµατοδότησης, θα ήταν ίσως καλή ιδέα να στρέψουν 

τώρα την προσοχή τους στην παραγωγή δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά 

υψηλού κύρους µε σύστηµα κριτών (π.χ. αυτά που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 

αναφορών Thompson – Web of Science). 
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Γ. Λοιπές Υπηρεσίες 

Το Τµήµα πρέπει να υιοθετήσει περισσότερο αποτελεσµατικές µεθόδους οργάνωσης µε 

σκοπό την υποστήριξη των κύριων λειτουργιών του, της διδασκαλίας και της έρευνας. Η 

Επιτροπή παρατηρεί ότι, επί του παρόντος, η οργάνωση του Τµήµατος περιλαµβάνει 

λειτουργικές «νησίδες», όπως π.χ. το ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό, η διαχείριση 

των οποίων πρέπει να ενοποιηθεί διοικητικά, προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα και να παρέχεται η αδιάκοπη υποστήριξη που απαιτούν τα 

προπτυχιακά και, στο µέλλον, τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι υπάρχει σταδιακή µείωση του αριθµού των εργαστηριακών 

τεχνικών που απασχολούνται στο Τµήµα, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται δεν 

αντικαθίστανται. Το πρόβληµα είναι σοβαρό, καθώς η Μηχανολογία είναι ένα γνωστικό 

αντικείµενο που βασίζεται στα Εργαστήρια και απαιτεί ικανοποιητική στελέχωση και 

λειτουργία των Εργαστηρίων. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι επί του παρόντος οι προσφερόµενες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης 

προς τους φοιτητές και τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού υστερούν έναντι των 

αντίστοιχων διεθνών προτύπων. Η κύρια ανησυχία αφορά στον αριθµό των βιβλίων και 

περιοδικών που διατίθενται σε φυσική (έντυπη) µορφή στη Βιβλιοθήκη. Οπωσδήποτε, 

παρατηρείται επίσης ότι η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών είναι κατάλληλη και 

ικανοποιητική. 

Μετά από συνάντηση µε µία οµάδα φοιτητών όλων των ετών, η Επιτροπή κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι το επίπεδο της παρεχόµενης στους φοιτητές συµβουλευτικής βοήθειας 

είναι αποσπασµατικό και ανεπαρκές. Ενώ υπάρχουν σεµινάρια γενικότερης 

συνειδητοποίησης των φοιτητών και άλλα για την επεξήγηση των ειδικοτήτων του πτυχίου, 

δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής µηχανισµός παροχής καθοδήγησης και εκπαιδευτικής 

συµβουλευτικής και υποστήριξης σε ατοµικό επίπεδο. 

Η Επιτροπή παρατήρησε ότι στο Τµήµα υπάρχει γενικά έλλειψη µηχανισµών για την 

παρακολούθηση και ενίσχυση της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας του Τµήµατος και, 

ιδίως, των παρεχοµένων προς τους φοιτητές υπηρεσιών. Φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη (i) 

σαφήνειας ως προς τον προσδιορισµό των ρόλων, (ii) ενότητας µεταξύ λειτουργικών 

δραστηριοτήτων, και (iii) στρατηγικής και µηχανισµών βελτίωσης της οργάνωσης. 

Σύσταση 1 

Το Τµήµα αλλά και το Τ.Ε.Ι. πρέπει να µελετήσουν σοβαρά την εισαγωγή του θεσµού του 

«∆ιοικητικού Υπεύθυνου» εντός του Τµήµατος, µε αποστολή την ενοποίηση, σύνθεση και 

απλούστευση των λειτουργιών του ακαδηµαϊκού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του 

Τµήµατος. Ο «∆ιοικητικός Υπεύθυνος» θα έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της 

εισαγωγής τυχόν µελλοντικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος, τα 

οποία θα απαιτήσουν προσέγγιση εξόχως επαγγελµατική και επικεντρωµένη στις ανάγκες 

των φοιτητών, προκειµένου να ευδοκιµήσουν και να επιτύχουν. 
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Σύσταση 2 

Κάθε προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών θα έπρεπε να έχει ένα «∆ιευθυντή Σπουδών», 

υπεύθυνο για την οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του 

συγκεκριµένου προγράµµατος. Ο ρόλος του ∆ιευθυντή Σπουδών περιλαµβάνει τόσο 

«κάθετες» (δηλαδή, εντός της ακαδηµαϊκής µονάδας), όσο και «οριζόντιες» αρµοδιότητες 

συντονιστικής και οργανωτικής φύσης (δηλαδή, µε τις διοικητικές και τεχνικές µονάδες). 

Σύσταση 3 

Το Τµήµα αλλά και το Τ.Ε.Ι. πρέπει να µελετήσουν τρόπους ενίσχυσης της καθοδήγησης 

και εκπαιδευτικής βοήθειας που παρέχουν στους φοιτητές σε ατοµικό επίπεδο. Υπάρχουν 

διεθνώς ποικίλα πρότυπα, ώστε δεν χρειάζεται παρά να επιλεγεί ο κατάλληλος µηχανισµός, 

να κοινοποιηθεί στο ακαδηµαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές και να εφαρµοσθεί. 

Σύσταση 4 

Η συνολική οργάνωση του Τµήµατος πρέπει να αξιολογείται σε ετήσια βάση ως προς τη 

λειτουργική επάρκεια σύµφωνα µε προκαθορισµένα και προσυµφωνηµένα κριτήρια, και, 

µε συγκεκριµένες µεθόδους βελτιστοποίησης των λειτουργιών στο µέλλον. Τα κοµβικά 

κριτήρια θα πρέπει να αφορούν στην καλή υποστήριξη από τις οργανωτικές δοµές της 

εκπαίδευσης, της έρευνας, της συµβουλευτικής και της παροχής υποστήριξης προς τους 

φοιτητές. Πρέπει επίσης να εισαχθούν µηχανισµοί υποστήριξης και εδραίωσης αυτής της 

φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης. 
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∆. Στρατηγικός σχεδιασµός, προοπτικές βελτίωσης και παράγοντες 

δυνητικά ανασταλτικοί  

A1. Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

- Είναι φανερό ότι οι παραδόσεις στα µαθήµατα της φυσικής και των µαθηµατικών 

εισαγωγικού επιπέδου αντιµετωπίζονται µε µεγάλη δυσκολία από τους φοιτητές. 

∆ύο είναι οι λόγοι. Πρώτον, ορισµένοι φοιτητές που εισάγονται στο Τµήµα 

στερούνται κάποιων πολύ βασικών γνώσεων. ∆εύτερον, τα µαθήµατα δεν έχουν 

εφαρµοσµένο µέρος – πράγµα που θα κινούσε, όπως είναι γνωστό, το ενδιαφέρον 

των φοιτητών. Το πρώτο µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την προσφορά 

επιπρόσθετης βοήθειας στους πρωτοετείς φοιτητές, ενώ το δεύτερο, αν στα 

µαθήµατα περιληφθούν και πραγµατικά παραδείγµατα από τη Μηχανολογία. 

- Η Επιτροπή πιστεύει ότι η αναλογία των διδασκόντων µερικής απασχόλησης στο 

σύνολο είναι εξαιρετικά υψηλή. Το Τµήµα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα, ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή στη διδασκαλία των διδασκόντων πλήρους 

απασχόλησης. Αυτοί διδάσκουν επί του παρόντος το 40% των µαθηµάτων, ενώ οι 

διδάσκοντες µερικής απασχόλησης το 60%. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η σχέση αυτή 

πρέπει σταδιακά να αντιστραφεί. 

- Σύµφωνα µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες καλές ακαδηµαϊκές πρακτικές, τα µέλη 

της Επιτροπής συνιστούν στο Τµήµα να ορίσει ένα από τα πεπειραµένα µέλη του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού ως συντονιστή των προπτυχιακών σπουδών. Υψίστης 

σηµασίας είναι επίσης η διατύπωση εσωτερικού κανονισµού ακαδηµαϊκής 

λειτουργίας. 

- Επίσης, σύντοµα και χωρίς καµία καθυστέρηση, το Τµήµα θα πρέπει να ορίσει µια 

εξωτερική «Συµβουλευτική Επιτροπή», η οποία θα απαρτίζεται από εγνωσµένης 

αξίας επιχειρηµατίες και ακαδηµαϊκούς δασκάλους. Η Συµβουλευτική Επιτροπή θα 

συµβουλεύει το Τµήµα τόσο σε τρέχοντα αλλά και µελλοντικά αναπτυξιακά 

ζητήµατα του Τµήµατος και θα βοηθά την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή στην 

προσαρµογή του Προγράµµατος Σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται διαρκώς στις 

ανάγκες της κοινωνίας. 

- Πρωταρχικός στόχος του Τµήµατος θα πρέπει να είναι και η ενεργός συµµετοχή 

των φοιτητών στις ακαδηµαϊκές πτυχές του προγράµµατος.  

A2. ∆ιδασκαλία 

- Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ειδικοί σε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία δεν είναι 

πάντοτε αυτοί οι οποίοι διδάσκουν τα αντίστοιχα µαθήµατα. 

- Τα θεωρητικά και εργαστηριακά µέρη ορισµένων µαθηµάτων δεν διδάσκονται µε 

τον άριστο τρόπο. Για να µεγιστοποιηθεί η παιδαγωγική τους αποτελεσµατικότητα, 

τα δύο µέρη αυτών των µαθηµάτων πρέπει να διδάσκονται εκ παραλλήλου. 



 

 

Α.∆Ι.Π.  Τµήµα Μηχανολογίας 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης 

21/23 

- Στην πλειονότητα των µαθηµάτων οι εξετάσεις των φοιτητών βασίζονται σε 

απαρχαιωµένες µεθόδους και δεν ακολουθούν τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. 

- Πρέπει να ενισχυθεί σοβαρά η διαθεσιµότητα των διδασκόντων στους φοιτητές και 

η έγκαιρη ανταπόκριση στις ερωτήσεις των τελευταίων µε άλλα µέσα. 

Έρευνα 

- Όσον αφορά στην παραγόµενη έρευνα και σε σύγκριση µε τα διεθνή πρότυπα, η 

Επιτροπή διαπίστωσε δραστηριότητες βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας υψηλής 

ποιότητας και µε µεγάλες δυνατότητες, που µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντικές 

συµβολές στην τεχνολογία αλλά και στις βασικές επιστήµες. Αυτό το τελευταίο 

ισχύει για ορισµένα µόνο από τα υπάρχοντα ερευνητικά εργαστήρια. 

- Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Τµήµα είναι έτοιµο και έχει όλες τις απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µεταπτυχιακού προγράµµατος υψηλού επιπέδου 

Master στη Μηχανολογία. Η στρατηγική της ανάπτυξης πρέπει να περιλαµβάνει 

και την πρόβλεψη για µελλοντική εξέλιξη σε ανάλογο πρόγραµµα διδακτορικού 

επιπέδου. 

- Η Επιτροπή παροτρύνει τους ερευνητές να δηµοσιεύουν τις εργασίες τους σε 

περιοδικά που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αναφορών του Thompson (ή σε 

κάποιο αντίστοιχο) και έχουν υψηλό βαθµό απήχησης (impact factor). 
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Ε. Συµπεράσµατα: 

Η Επιτροπή συνιστά ενθέρµως στο Τµήµα να εκπονήσει ένα δεκαετές στρατηγικό σχέδιο 

ανάπτυξης µε σαφή διάρθρωση και στόχους, στοχεύοντας κυρίως στα ακαδηµαϊκά του 

προγράµµατα. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει τον εκσυγχρονισµό του προγράµµατος 

προπτυχιακών σπουδών (σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές), την ανάπτυξη 

προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master Μηχανολογίας και τη βελτίωση 

των διοικητικών δοµών ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά αυτά τα προγράµµατα.  
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Τα µέλη της Επιτροπής 

 

Ονοµατεπώνυµο  Υπογραφή 

 

1. Καθηγητής Γεώργιος Βατίστας (Πρόεδρος)  

 Πανεπιστήµιο Concordia, Καναδάς 

2. Καθηγητής Παύλος Μαρόπουλος  

 Πανεπιστήµιο του Bath, Ηνωµένο Βασίλειο 

3. Καθηγητής Τάσος Καραγιάννης  

 London South Bank University, Ηνωµένο Βασίλειο  

4. Καθηγητής Φωκίων Εγκολφόπουλος  

 Πανεπιστήµιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, Η.Π.Α. 

5. Καθηγητής ∆ηµήτριος Κυρίτσης 

 Πανεπιστήµιο του Ιλλινόι Urbana-Champaign, Η.Π.Α.  

 


