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1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ (ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΚΑΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΠΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. 

 

Κείμενο πολιτικής – προγραμματισμός στόχων 

Βασικός στόχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) είναι να παράσχει στους φοιτητές τις 

θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες 

της Διοίκησης οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό 

κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας. Κύρια αποστολή του ΤΔΕ είναι η δημιουργία της επόμενης 

γενιάς managers υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα, 

εξοπλισμένους με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις και με πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις 

επιστημονικές και επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων ευθύνης τους. 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εναρμονίζεται με την πολιτική 

ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία αποτελεί 

το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στοχεύει στην υποστήριξη των ανθρώπων και των διαδικασιών του Τμήματος 

σχετικά με την επίτευξη των γενικών στρατηγικών του στόχων και ειδικότερα: α) της καλλιέργειας της 

ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αρτιότητας των φοιτητών β) της αριστείας στην εκπαίδευση, γ) της 

αριστείας στην έρευνα, δ) της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της συμβολής στην ευημερία των 

πολιτών όλης της χώρας. Προκειμένου να εκπληρώσει αυτούς τους στρατηγικούς του στόχους, το ΤΔΕ 

λαμβάνει υπόψιν του:  

α) την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ συγκρίνοντάς το με ομοειδή τμήματα της 

ημεδαπής και αλλοδαπής, 

β) τα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης,  

γ) την ποιότητα - αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,  

δ) την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού,  

ε) την ποιότητα των προσόντων φοιτητών και αγορά εργασίας και  

στ) την ετήσια ανασκόπηση της ποιότητας των διαδικασιών μέσω της συνεργασίας της ΟΜΕΑ με τη 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

 

Τρόποι επικοινώνησης πολιτικής ποιότητας 

Η Πολιτική Ποιότητας επικοινωνείται στο πλαίσιο του Εναρκτήριου Σεμιναρίου στην αρχή του 
ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, που διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος 
παρουσιάζουν τους βασικούς άξονες και παροτρύνουν τους φοιτητές/τριες να μελετήσουν την  Πολιτική 
Διασφάλισης Ποιότητας η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
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http://www.ba.aegean.gr/graduate_gr.asp. Επιπλέον, η Πολιτική Ποιότητας συζητείται και 
επικαιροποιείται τόσο σε συναντήσεις της ΟΜΕΑ, όσο και κατά τη διάρκεια των Συνελεύσεων των μελών 
ΔΕΠ και των Επιτροπών του Τμήματος.  

http://www.ba.aegean.gr/graduate_gr.asp
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΠΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΠΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΠΣ 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε 
φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 1985 –86 (ΦΕΚ Ίδρυσης 
31/20.03.1984, τ.Α), με έδρα την πόλη της Χίου. 

Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας του, έχει απονείμει 1775 πτυχία, 887 μεταπτυχιακά 
και 85 διδακτορικά διπλώματα (μέχρι Σεπτέμβριο 2018). 

Το έργο του Τμήματος υποστηρίζεται από 21 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) 
και τέσσερις διοικητικούς υπαλλήλους. Το διδακτικό έργο επίσης υποστηρίζεται από μέλη ΕΔΙΠ τα οποία 
ωστόσο ανήκουν διοικητικά στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης, καθώς και από συμβασιούχους 
διδάσκοντες, ανάλογα με τις ετήσιες ανάγκες του Τμήματος. 

Βασικός σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές 
εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της 
Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής. 

Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ έλαβε συγκεκριμένα υπόψη την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος. Το 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις 
προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή. 

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές επιλογής μίας εκ των 
τριών ακόλουθων κατευθύνσεων: 

- Λογιστική – Χρηματοοικονομική 

- Διοίκηση 

- Τουρισμός 

Η άρθρωση του ΠΠΣ σε κατευθύνσεις αξιοποιεί: 

α) Την παράδοση και την πρωτοπορία του Τμήματος σ’ αυτά τα γνωστικά αντικείμενα τα τελευταία 
τριάντα και πλέον χρόνια (π.χ. το Τμήμα είναι το πρώτο Τμήμα Διοίκησης στην Ελλάδα όπου λειτούργησε 
κατεύθυνση Τουρισμού). 

β) Τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες των καθηγητών του Τμήματος που προσφέρουν συστηματικά στους 
φοιτητές και σ’ αυτές τις επιστημονικές κοινότητες τόσο ως δάσκαλοι όσο και ως ερευνητές. Π.χ. τα 
περισσότερα μαθήματα του Τμήματος εμπλέκουν τους φοιτητές στις δράσεις των ερευνητικών μας 
εργαστηρίων τα οποία, μετρώντας ιστορία υπέρ-δεκαετή, αποτελούν βασικά συστατικά της ταυτότητας 
του ΤΔΕ και του εκπαιδευτικού του έργου (όπως για παράδειγμα το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών 
και Μελετών, το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και 
Καινοτόμου Εκπαίδευσης που εμπλέκουν σε διάφορες ομαδικές δράσεις τους προπτυχιακούς, αλλά και 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές).  
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γ) Την πρωτοπορία του Τμήματος στην Πρακτική Άσκηση (είμαστε το πρώτο Τμήμα που την εφάρμοσε 
στην Ελλάδα), ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός του ΠΠΣ να ανταποκρίνεται τόσο στις 
δεξιότητες των φοιτητών όσο και στην ανάγκη τους για επαγγελματική προοπτική. 

δ) Τις υποδομές της Σχολής Επιστημών Διοίκησης οι οποίες προσδιορίζουν τον τόπο και τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΤΔΕ. 

 

Στρατηγική ΠΠΣ 

Η στρατηγική του ΠΠΣ αρθρώνεται σε τέσσερις γενικούς στρατηγικούς στόχους: 

α) την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αρτιότητας των φοιτητών, μέσα από την 
έμφαση στην διεπιστημονικότητα και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εξωστρέφεια, το ομαδικό πνεύμα 
και την ευγενή άμυλα των φοιτητών, 

β) την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, 

γ) τη διεθνή καταξίωση και την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, 

δ) ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και η συμβολή στην ευημερία των πολιτών όλης της χώρας. 

Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι συνδέονται άμεσα με την αποστολή και το όραμα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για εγχώρια και διεθνή καταξίωση, δημιουργική κοινωνική παρέμβαση, διεπιστημονικότητα και 
καινοτομία. Ειδικότερα:  

- Ως προς την διεπιστημονικότητα, το ΠΠΣ του ΤΔΕ φροντίζει για τη συνδυαστική διδασκαλία ενός 
μεγάλου εύρους γνωστικών πεδίων όπως είναι η Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, η Οικονομική Επιστήμη, τα 
Μαθηματικά και οι Ποσοτικές Μέθοδοι, η Στατιστική, το Δίκαιο, η Λογιστική, η Ελεγκτική, η Εταιρική 
Διακυβέρνηση, η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, ο Τουρισμός, η Πληροφορική, η Χωρική και η 
Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών, κ.α. 

- Ως προς την εξωστρέφεια και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των φοιτητών και των φοιτητριών το Τμήμα, 
με την στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του, κατευθύνει και συνεπικουρεί ουσιαστικά και 
συστηματικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του στην συμμετοχή τους σε διάφορους ομαδικούς 
εθνικούς ή διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς με σκοπό την εμπέδωση της αξίας και του διαρκούς 
οφέλους που παρέχει η ομαδική συνεργασία και επιπλέον να τους τονώσει την αντίληψη της 
αναγκαιότητας του σχεδιασμού και της συστηματικής οργάνωσης ενός έργου αλλά και την αναγκαιότητα 
της διάστασης του συστηματικού ελέγχου κατά την περίοδο της εκτέλεσης του έργου αυτού (όπως η 
ετήσια συμμετοχή, τα τελευταία 5 χρόνια, των φοιτητών και φοιτητριών μας στον διεθνή διαγωνισμό 
CFA Institute Research Challenge, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ή η ομαδική συμμετοχή φοιτητών και 
φοιτητριών του Τμήματος σε συνεργασία με φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου –ΤΝΕΥ, ΤΜΟΔ, 
ΜΠΕΣ- στον διεθνή διαγωνισμό Junior Achievement, κλπ). 

- Ως προς την καινοτομία, το ΠΠΣ περιλαμβάνει μαθήματα που δεν διδάσκονται σε κανένα άλλο τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ελλάδας: ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις μαθημάτων Τουρισμού. 

- Ως προς τη διεθνή καταξίωση, το ΠΠΣ του ΤΔΕ εξοπλίζει τους/τις αποφοίτους με όλες τις αναγκαίες 
γνώσεις για επιτυχημένη σταδιοδρομία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και για επιτυχημένη 
πορεία σε μεταπτυχιακές σπουδές. Ενδεικτικά, απόφοιτοι του ΤΔΕ είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του εξωτερικού (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, University of Portsmouth, World Maritime 
University, Bournemouth University κ.α.). Επίσης, σταδιοδρομούν σε οργανισμούς όπως η Τράπεζα της 
Ελλάδος, σε μεγάλες τράπεζες και σε μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο του Τουρισμού, της Ναυτιλίας κ.α. 
Επιπλέον, αρκετοί φοιτητές μας ξεκινούν τις δικές τους επιτυχημένες επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην 
αναγκαία αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. 

- Ως προς την αριστεία, πραγματοποιείται βράβευση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών μας, 
μέσω του θεσμού των βραβείων επίδοσης, που προέρχονται από ίδιους πόρους του Τμήματος ή από 
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ιδιώτες/επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της τελετής Καθομολόγησης των πτυχιούχων (αναλυτικότερα βλ. 
Φάκελο Β10, Αρχείο Β10.1.), καθώς και η επίδοση βραβείων αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε 
προπτυχιακούς φοιτητές που διακρίθηκαν για το ερευνητικό τους έργο (ενδεικτικά, ο κ. Κωνσταντίνος 
Κωσταρής βραβεύθηκε με τo βραβείo αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το διακεκριμένο 
ερευνητικό του έργο στο χώρο της οικονομετρίας , το οποίο εκπόνησε ως προπτυχιακός φοιτητής του 
ΤΔΕ). 

- Ως προς την διασύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και μέσω αυτής την προώθηση της 
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, το τμήμα επικοινωνεί συστηματικά, κάθε έτος, με τα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνοντας τους απόφοιτους για την επαγγελματική και ατομική 
εξέλιξη που τους προσφέρει η συμμετοχή τους στο τμήμα και προωθεί το σύνολο των επαγγελματικών 
και προσωπικών ευκαιριών που μπορούν να έχουν, μέσω της φοίτησής τους στο τμήμα, βοηθώντας 
ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, το Τμήμα συμβάλει με ποικίλους τρόπους στην ανάπτυξη 
της τοπικής κοινωνίας και γενικώς στην ευημερία των πολιτών (ενδεικτικά, το αναπτυξιακό συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το επιμελητήριο Χίου και τοπικούς φορείς, το πρωτόκολλο 
συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Νοσοκομείο της Χίου και βρίσκεται σε εφαρμογή βοηθώντας το 
νοσοκομείο σε, επιστημονικά προσδιορισμένες, πραγματικές καθημερινές του ανάγκες, κ.α.). 

 

Ενσωμάτωση απόψεων εμπλεκόμενων φορέων στο ΠΠΣ 

Το ΠΠΣ αναδιαμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενσωματώνοντας την εμπειρία και τις απόψεις 
των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών: των φοιτητών/φοιτητριών και της κοινωνίας. Ως προς τους 
φοιτητές, η ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν κάθε εξάμηνο αποτελεί ουσιώδη πρώτη 
ύλη αναθεώρησης του ΠΠΣ. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπροσωπούνται στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος, προσφέροντας τη δική τους άποψη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΠΣ. 
Επίσης, ο σχεδιασμός του ΠΠΣ συνεκτιμά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως αυτές καταγράφονται 
από το γραφείο της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές 
αποτυπώνονται από την Επιτροπή Διασύνδεσης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με την τοπική 
κοινωνία «Γιάννης Καράλης» (αναλυτικότερα βλ. Φάκελο Β10, Αρχείο Β10.7). Επικοινωνία με 
αποφοίτους σε ατομικό ή και συλλογικό επίπεδο επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
όπως π.χ. συζητήσεις σε ομάδες κοινωνικών δικτύων του τμήματος, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
διεξαγωγή έρευνας αποφοίτων, ή συναντήσεις (reunion) που διοργανώνονται από το Τμήμα στη Χίο, 
κλπ. 

 

Ενσωμάτωση νέων γνώσεων 

Η ενσωμάτωση νέων γνώσεων στο ΠΠΣ επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:  

α. Ο κάθε διδάσκων σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει του επιστημονικού διαλόγου, της σύγχρονης 
αρθρογραφίας, των δημοσιεύσεων  των επιστημονικών συνεδρίων και της εν γένει ερευνητικής 
δραστηριότητας ανανεώνει, προσθέτει και διαμορφώνει το υλικό του μαθήματός του. Η συνεχής 
βελτίωση και ο αναπροσδιορισμός της διδακτέας ύλης αποδεικνύεται από τη διαρκή προσθήκη νέου 
υλικού στο e-class των μαθημάτων (όπως, case studies, επιστημονικά άρθρα, προτεινόμενη 
βιβλιογραφία, διδακτορικές διατριβές κ.λπ.) καθώς και από τη συνεχή ανανέωση των προτεινόμενων 
διδακτικών συγγραμμάτων.  

β. Η ΕΠΠΣ (Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) εισηγείται στη ΓΣ του Τμήματος την 
αναθεώρηση του ΠΠΣ, ώστε να συμβαδίζει με τη νέα γνώση, να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στο «γράμμα» των αξιολογήσεων που 
γίνονται στο τμήμα (όπως η αναθεώρηση που έγινε μετά από την εξωτερική αξιολόγηση του 2014).  
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Συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΠΠΣ 

Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ ενσωματώνει συγκριτικά στοιχεία άλλων ΠΠΣ της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Ειδικότερα, στην τελευταία αναθεώρηση του ΠΠΣ (2015) ερευνήθηκε η διάρθρωση των ΠΠΣ Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας1. Βλέποντας βέλτιστες 
πρακτικές, προσαρμόσαμε το ΠΠΣ στην ιδιαίτερη ιστορική τροχιά του Τμήματος και την επιστημονική 
και επαγγελματική φυσιογνωμία των φοιτητών μας (όπως για παράδειγμα η λειτουργική αναδιάρθρωση 
των κατευθύνσεων, στο νέο πρόγραμμα σπουδών του 2015). Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα άλλα 
Τμήματα, στο ΠΠΣ του ΤΔΕ, που ισχύει από το 2015: 

 Υπάρχει η κατεύθυνση του Τουρισμού (που δεν υπάρχει σε άλλα Τμήματα) γιατί είναι μέρος του 
ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος, καθώς το ΤΔΕ είναι πρωτοπόρο στο χώρο. 

 Υπάρχει η κατεύθυνση της Διοίκησης, γιατί είναι κύριο το αντικείμενο του Τμήματος και, ως προς 
αυτό, εφαρμόζουμε τις πρακτικές των άλλων Τμημάτων. 

 Υπάρχει η κατεύθυνση Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής (ανταποκρινόμενοι στο ενδιαφέρον των 
φοιτητών) και εφαρμόζοντας την πρακτική του ΟΠΑ, του παλαιότερου ελληνικού Τμήματος 
Διοίκησης2.  

 Τέλος, υπήρξε η επιθυμία για τη λειτουργία κατεύθυνσης Μάρκετινγκ, σύμφωνα και με τις προτάσεις 
της εξωτερικής αξιολόγησης (όπως εξάλλου λειτουργούσε η συγκεκριμένη κατεύθυνση μέχρι το 
2014), η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο. 

Σε σχέση με αντίστοιχα ΠΠΣ του εξωτερικού (όπως τα ΠΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Exeter, του 
Heriot Watt, του Strathclyde, του Essex, του ESADE στη Βαρκελώνη, του Ross στο Business School του 
Πανεπιστημίου του Michigan στο Ann Arbor), διαπιστώθηκε ότι, ενώ δεν έχουν κατευθύνσεις, 
προσφέρουν το καθένα παρεμφερή ΠΠΣ με πολλά κοινά μαθήματα για να ικανοποιήσουν όλες τις 
απαιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στο ΤΔΕ παρέχεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες η δυνατότητα 
επιλογής και σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών τους, όπως γίνεται και σε μεγάλα ιδρύματα του 
εξωτερικού, ωστόσο η επιλογή αρθρώνεται σε επιλογή κατεύθυνσης και μαθημάτων εντός της 
κατεύθυνσης. Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ έγινε έτσι αξιοποιώντας την τριαντάχρονη και πλέον εμπειρία του 
Τμήματος στη λειτουργία κατευθύνσεων, την παράδοση των αντίστοιχων ελληνικών ΑΕΙ και, κυρίως, 
προσφέροντας στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα ειδίκευσης ως άρρηκτη συνέχεια ενός 
κορμού επιστημονικής γνώσης μάνατζμεντ (παρά ως ένα διαφορετικό πτυχίο). 

Το ΤΔΕ λαμβάνει υπόψη του το σύνολο των παραγόντων, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, που 
διαμορφώνονται κατά καιρούς ώστε να επαναπροσδιορίζει το πρόγραμμά του. Για παράδειγμα το Τμήμα 
επεξεργάζεται τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά από την ίδρυση του Τμήματος Οικονομικής 
και Διοίκησης του Τουρισμού στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (του οποίου τη λειτουργία στηρίζει σε 
υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) και τη θεσμικά επιβαλλόμενη κατάργηση της κατεύθυνσης 
Τουρισμού, που λειτουργεί στο ΤΔΕ, ώστε να διαμορφώσει ένα νέο ΠΠΣ με νέα καινοτομικά στοιχεία 
προσαρμοσμένα στις τάσεις της επιστήμης και στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας 

 

 

                                                           
1 Οι ομοιότητες είναι αρκετές (προσαρμοσμένες όμως στο ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος, που υπήρχε στο τέλος του 2009), 

όπως: η ύπαρξη κατευθύνσεων εξειδίκευσης στο 5ο εξάμηνο, δομή προγράμματος σπουδών, παρόμοια μαθήματα σε μεγάλο 
ποσοστό και ίδιος αριθμός μαθημάτων σε μεγάλο βαθμό. 
2 Επίσης, το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ωστόσο δεν έχει κατευθύνσεις, έχει μαθήματα λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής στην ίδια περίπου αναλογία με το δικό μας ΠΠΣ. 
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Μετάβαση φοιτητών στα διάφορα στάδια σπουδών 

Σχετικά με τη μετάβαση των φοιτητών και φοιτητριών στα διάφορα στάδια των σπουδών, το Τμήμα 
διοργανώνει, στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, ένα ενημερωτικό σεμινάριο, στο οποίο αναλύονται, 
μεταξύ άλλων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατεύθυνσης καθώς και οι επαγγελματικές προοπτικές 
των εκπαιδευτικών επιλογών που καλούνται να κάνουν οι φοιτητές κατά της διάρκεια των σπουδών 
τους. Η μετάβαση γίνεται σταδιακά αφού στα δυο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν 
μαθήματα γενικού υποβάθρου/κορμού και κατόπιν καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση, επιλέγοντας 
τα μαθήματα ειδικού υποβάθρου και ειδικών δεξιοτήτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τον αντίστοιχο Διδάσκοντα, 
Σύμβουλο Σπουδών, που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ώστε να διευκολύνονται και να 
επιλύουν τυχόν απορίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

 

Κατανομή μαθημάτων σύμφωνα με το σύστημα ECTS 

Η ύλη κάθε μαθήματος περιγράφεται στον περίγραμμα του μαθήματος ο οποίος είναι αναρτημένος στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και αναλυτικότερα στο φάκελο κάθε μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
e class. 

Ο προβλεπόμενος όγκος σπουδών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών. Ειδικότερα, για τη λήψη 
του πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 240 μονάδων του 
«Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS)» ή 144 διδακτικών μονάδων, που 
αναλύονται ως εξής: 102 διδακτικές μονάδες ή 170 μονάδες ECTS πρέπει να αντιστοιχούν σε μαθήματα 
κορμού (υποχρεωτικά μαθήματα), 36 διδακτικές μονάδες ή 60 μονάδες ECTS πρέπει να αντιστοιχούν σε 
μαθήματα της κατεύθυνσης σπουδών που επέλεξε ο φοιτητής και 6 διδακτικές μονάδες ή 10 μονάδες 
ECTS που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Την ορθολογική κατανομή της ύλης στα 
μαθήματα όσο και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπονται από το σύστημα ECTS ελέγχει σε ετήσια βάση 
η ΕΠΠΣ, η οποία εισηγείται τις αναγκαίες αλλαγές στην ΓΣ. 

 

Δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας 

Παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας μέσα από την συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τμήματος ασκούνται κάθε χρόνο, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας που προσφέρουν επιχειρήσεις και 
οργανισμοί. Κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, οι φοιτητές παρακολουθούνται και καθοδηγούνται, 
τόσο από διδάσκοντες, όσο και από στελέχη των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν 
να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση είτε ως μάθημα επιλογής κατεύθυνσης, είτε ως παράπλευρη 
δραστηριότητα του Τμήματος. Η πραγματικότητα της πρακτικής άσκησης σε αριθμούς φοιτητών, που 
συμμετείχαν στα διάφορα είδη επιχειρήσεων και οργανισμών τα τελευταία έτη, παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Κατηγοριοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης Ακαδημαϊκό Έτος 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

Τράπεζες  32 36 60 

Εμπορικές Επιχειρήσεις 7 15 16 

Ξενοδοχεία  11 7 2 

Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 8 2 2 
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Ασφαλιστικές Εταιρείες  5 6 5 

Εταιρείες Παροχή Υπηρεσιών Νέων Τεχνολογιών  4 10 3 

Δημόσιες Επιχειρήσεις 5 8 14 

Λογιστικά Γραφεία  13 8 14 

Λοιπά  3 8 5 

ΣΥΝΟΛΟ 88 100 121 

Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Η συνεχής αύξηση, τα τελευταία έτη, του αριθμού των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση, δηλώνει, 
εκτός από την απόδειξη της βελτίωσης των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι του Τμήματος για 
την προώθηση της αναγκαιότητας του θεσμού, τη σταδιακή κατανόηση (ανάπτυξη ωριμότητας) από τους 
φοιτητές του ρόλου που παίζει ο θεσμός στην ομαλή ένταξή τους στο επαγγελματικό πεδίο. Πρέπει να 
αναφερθεί η απορρόφηση μέρους των ασκούμενων φοιτητών σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τα άτομα που βρήκαν μόνιμη θέση απασχόλησης 
μέσω της Πρακτικής είναι 3 φοιτητές. Επίσης, μέσω του ERASMUS+ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν 
τη δυνατότητα να εκπονήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του εξωτερικού. 

 

Διασύνδεση διδασκαλίας – έρευνας  

Βασικό στοιχείο για να αναπτύξουν οι απόφοιτοι του τμήματος ερευνητικό προφίλ είναι η εξοικείωση με 
τις διαδικασίες έρευνας. Το Τμήμα ευνοεί τη διασύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα. Έτσι, προσφέρονται μαθήματα που εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις 
απαραίτητες γνώσεις για επιστημονική προσέγγιση της έρευνας (Στατιστική Α΄, και Β΄, Μέθοδοι 
Κοινωνικών Ερευνών, Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης, Συγγραφή επιστημονικής εργασίας). Επίσης, 
μέσα από τη διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων επιτυγχάνεται η σύνδεση της διδασκαλίας με την 
έρευνα, με την προσθήκη προσωπικών ερευνητικών ενδιαφερόντων και αποτελεσμάτων έρευνας στη 
διδασκαλία, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών καθώς και μέσω εκδηλώσεων όπως ομιλίες από 
προσκεκλημένους ερευνητές ή επαγγελματίες σε πεδία σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος, 
πραγματοποίηση ημερίδων και συνεδρίων, επισκέψεων, συμμετοχή στη διοργάνωση επιστημονικών 
συνεδρίων. Επιπλέον, μέσω του διαδικτύου με την καθοδήγηση των διδασκόντων και διδασκουσών και 
του έμπειρου προσωπικού της βιβλιοθήκης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα.   
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3. ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΠΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΕ 

ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ). Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του ΤΔΕ μεριμνά για την 
ενσωμάτωση των απόψεων, εμπειριών και προτεραιοτήτων των φοιτητών. Στόχος του ΤΔΕ είναι να 
διασφαλίσει ότι το παρεχόμενο ΠΠΣ ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο στη δημιουργία της μαθησιακής διαδικασίας και να διασφαλίσει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών 
αντικατοπτρίζει αυτήν την προσέγγιση. Η προσπάθεια προς την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι 
διαρκής και στηρίζεται στη σταδιακή μετατόπιση του επίκεντρου από το διδάσκοντα στο φοιτητή. Η 
φοιτητοκεντρική μάθηση του ΤΔΕ κινείται γύρω από επτά βασικούς άξονες: 

 Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικές διαδρομές 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Πιστωτικές μονάδες 

 Καινοτόμος διδασκαλία 

 Αξιολόγηση  

 Δικαιοσύνη και Ηθική στον ακαδημαϊκό χώρο 

 Συμβολή των φοιτητών στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των αξόνων, όπως έχουν καταγραφεί από τη διεθνή 
εμπειρία και πρακτική, στην ανάπτυξη των οποίων κινείται το ΤΔΕ.  

 

3.1 Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικές διαδρομές  

Η αναγκαιότητα της συνεχούς αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών έχει στόχο την ανάπτυξη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη δημιουργία υψηλής ποιότητας ευέλικτων και εξατομικευμένων 
εκπαιδευτικών διαδρομών, την ενίσχυση των νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, όπως 
επίσης την αποτελεσματική υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών και φοιτητριών. Το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαρκώς 
νέες προκλήσεις στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Το μεταβαλλόμενο 
προφίλ των συγχρόνων επιχειρήσεων θέτει διαρκείς απαιτήσεις εισαγωγής νέων μαθημάτων και 
κατευθύνσεων στο πρόγραμμα σπουδών. Η υλοποίηση αυτών των επιταγών επιτυγχάνεται μέσω της 
συνεχούς αναθεώρησης του προγράμματος, που στοχεύει στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και 
πληροφόρησης στο μελλοντικό στέλεχος. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα σπουδών του ΤΔΕ έχει 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και να προωθεί διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αναπτύσσεται και αναθεωρείται γύρω από τρεις βασικές 
κατευθύνσεις: 

 Παροχή ευκαιρίας στον κάθε φοιτητή να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του 
επαγγελματική σταδιοδρομία (εξατομικευμένο πρόγραμμα). 

 Επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής. 

 Προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, 
ούτως ώστε να ενθαρρύνεται και η εξειδικευμένη εκπαίδευση με τρεις διαδρομές σπουδών. 
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Ατομικό πρόγραμμα 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής επιλέγει 
μαθήματα και τον χρόνο παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, κάθε φοιτητής και φοιτήτρια αναπτύσσει 
σταδιακά ατομικό πρόγραμμα σπουδών, δηλώνοντας στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών τα μαθήματα 
που θα παρακολουθήσει. Η ελαστικότητα της διαμόρφωσης του προγράμματος μπορεί να αξιοποιηθεί 
επωφελώς από τους φοιτητές που έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο (στρατευμένοι, εργαζόμενοι, με 
αυξημένες οικογενειακές ή περιστασιακές υποχρεώσεις κ.ά.). Ο φοιτητής καλείται εν τέλει να καταρτίσει 
κάθε εξάμηνο ένα ατομικό πρόγραμμα σπουδών. Για τον σκοπό αυτό συνιστάται στους φοιτητές να 
συνεργάζονται με τον Σύμβουλο Σπουδών τους, πριν οριστικοποιήσουν τη σύνθεση του ατομικού τους 
προγράμματος. 

Επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής 

Μεγάλο μέρος του σχεδιασμού του ΠΠΣ στηρίζεται στη σύγκριση μεταξύ των αναγκών της αγοράς και 
των προσφερόμενων μαθημάτων ειδίκευσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται και η διενέργεια 
έρευνας σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις ανάγκες τις αγοράς. Η έρευνα έχει ήδη τρέξει πιλοτικά για 
τις ανάγκες των μεταπτυχιακών δομών του Τμήματος και βρίσκεται σε εξέλιξη η έναρξη έρευνας για το 
ΠΠΣ, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη αναπροσαρμογή. 

Προσφορά διαδρομών σπουδών 

Το  Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΔΕ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές επιλογής μίας εκ των τριών 
ακόλουθων κατευθύνσεων εξειδίκευσης: 

 Λογιστική – Χρηματοοικονομική 

 Διοίκηση 

 Τουρισμός 

Πρόσθετες ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός ευέλικτου προγράμματος σπουδών δίνει η δυνατότητα 
συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS+. Μέσω αυτού του προγράμματος οργανώνονται 
ανταλλαγές φοιτητών με αντικείμενο την παρακολούθηση μαθημάτων σε κάποιο από τα συμβεβλημένα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη 
δυνατότητα να εκπονήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του εξωτερικού. 

 

3.2 Μαθησιακά αποτελέσματα  

Η αναγνώριση της σημαντικότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί προτεραιότητα του 
προγράμματος σπουδών του ΤΔΕ. Στα μαθησιακά αποτελέσματα γίνεται η αποτύπωση όλων αυτών που 
ο εκπαιδευόμενος/φοιτητής γνωρίζει, κατανοεί και είναι σε θέση να υλοποιήσει μετά την ολοκλήρωση 
μιας μαθησιακής διαδικασίας. Απαντώντας στο τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τα 
μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος περιγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, αναρτώνται 

στον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος (http://www.ba.aegean.gr/graduate_gr.asp), αποτελούν μέρος 
του οδηγού σπουδών,  και τέλος, ανακοινώνονται στους φοιτητές στην έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων. Η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία που 
στηρίζεται στην ανατροφοδότηση που λαμβάνουν οι διδάσκοντες από τους φοιτητές, αλλά και στις 
μεταβολές των επαγγελματικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το εκάστοτε μάθημα. Σε γενικό επίπεδο 
οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική αρτιότητα, την 
επαγγελματική καταξίωση και την μετέπειτα εξέλιξη στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 
οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη 
μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο διδαχθείς τρόπος σκέψης επιτρέπει στους πτυχιούχους να 

http://www.ba.aegean.gr/graduate_gr.asp
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αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, ώστε να ανταποκριθούν στο απαιτητικό 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.  

 

3.3 Πιστωτικές μονάδες  

Το ΤΔΕ ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS). Το ECTS είναι ένα 
σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία 
έτη στην Ευρώπη και εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της «Θεσμικής Σύμβασης». Σκοπός 
της εφαρμογής του συστήματος ECTS στο ΤΔΕ είναι η ενίσχυση και η διευκόλυνση των διαδικασιών 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της Ευρώπης, μέσω της χρήσης 
πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει ένα κώδικα καλής πρακτικής, για 
την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των ιδρυμάτων, με την ενίσχυση της διαφάνειας 
των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαθέτουν 5 μονάδες ECTS, κάθε εξάμηνο διαθέτει 30 
μονάδες ECTS, ενώ για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS. 

 

3.4 Καινοτόμος διδασκαλία  

Τα μαθήματα στο ΤΔΕ είναι ένα μείγμα παραδοσιακών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Η 
ανάληψη ρόλων, η βιωματική μάθηση, η αναπαράσταση επιχειρηματικών οικοσυστημάτων (business 
ecosystems), η εκπαίδευση μέσα στο χώρο της επιχείρησης (μέσω της πρακτικής άσκησης), οι ενταγμένες 
σε μαθήματα διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων και διδασκόντων πανεπιστημίων της αλλοδαπής 
(πρόγραμμα ERASMUS) αποτελούν συστατικά στοιχεία της εφαρμογής εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών 
τεχνικών. Η καινοτομική προσέγγιση των μαθημάτων συχνά περνάει μέσα από τις συνέργειες των 
διδασκόντων και των εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται ως δομές του Τμήματος. Συγκεκριμένα στο 
ΤΔΕ λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια, τα οποία υποβοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία 
προσφέροντας εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: 

 Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης 

 Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

 Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων 

 Εργαστήριο Τουριστικών Μελετών 

 Εργαστήριο LOGISTICS και Προτυποποίησης Επιχειρησιακών Συστημάτων  

Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις έχει σημαντικά οφέλη για τους φοιτητές του ΤΔΕ 
καθώς έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή 
πραγματικότητα. Επίσης, μέσω της σύνδεσης οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις 
που θα διευκολύνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μελλοντική ένταξή τους στον 
επαγγελματικό χώρο. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται οι κάτωθι δράσεις: 

Διαλέξεις Στελεχών Επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα άτομα καταξιωμένα στον 
επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο προσκαλούνται για διαλέξεις στο Τμήμα. Οι διαλέξεις 
απευθύνονται στους φοιτητές και στην κοινωνία της Χίου, καθώς αναφέρονται σε θέματα που άπτονται 
της διοίκησης των επιχειρήσεων και του γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των μαθημάτων, προγραμματίζονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε επιχειρηματικές μονάδες της Χίου και της υπόλοιπης χώρας. Στόχο των δράσεων αυτών 
αποτελεί η στενότερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες  
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αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών 
επισκέψεων ανακοινώνεται με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Ημέρες Καριέρας 

Το Τμήμα διοργανώνει Ημέρες Σταδιοδρομίας. Στελέχη επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους 
προσκαλούνται στη Χίο για να συναντήσουν, σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις, τελειόφοιτους και 
πτυχιούχους του Τμήματος και να διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας μελλοντικής επαγγελματικής 
συνεργασίας. 

Πρακτική Άσκηση 

Όπως έχει αναφερθεί στην Ενότητα (Απαίτηση) 2, στο πλαίσιο του θεσμού αυτού φοιτητές και φοιτήτριες 
του Τμήματος ασκούνται κάθε χρόνο, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας που προσφέρουν επιχειρήσεις 
και οργανισμοί.  

 

3.5 Αξιολόγηση  

Σημαντικό τμήμα της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης αποτελεί η συμμετοχή των φοιτητών και 
φοιτητριών, σε τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνα), στις διαδικασίες αξιολόγησης των τρόπων 
παράδοσης και εφαρμογής των παιδαγωγικών μεθόδων, προσφέροντας ανατροφοδότηση στην 
εκπαιδευτική εμπειρία. Η αξιολόγηση του μαθήματος/διδάσκοντα–σας γίνεται με βάση το πλαίσιο 
λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 22 Κανονισμού ΠΠΣ, αναλυτικότερα βλ. 
Φάκελο Β4, αρχείο Β4.1).). Η συνεργασία με φοιτητές, αφενός παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο στους 
φοιτητές να παρακολουθήσουν το μάθημα, να κρίνουν το έργο του διδάσκοντα και να συμμετέχουν 
ενεργά, αφετέρου προσφέρει στους καθηγητές ένα επιπλέον κίνητρο να βελτιώσουν την επαγγελματική 
τους απόδοση. Φαίνεται ότι η αξιολόγηση λειτουργεί αμφίδρομα δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στους 
φοιτητές όσο και τους διδάσκοντες να ασκούν και να δέχονται κριτική.  

Βασικά στοιχεία της αξιολόγησης αποτελούν: 

 Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάθε εξάμηνο αποτελούν 
βασικό τεκμήριο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών (ΠΠΣ). Επίσης, καθιστούν το βασικό άξονα αναγνώρισης των αναγκών βελτίωσης του 
διδακτικού υλικού και των αναγκών αναθεώρησης της διδασκαλίας εκ μέρους των διδασκόντων 
και διδασκουσών. 

 Η ύπαρξη του Συμβούλου Σπουδών, ο οποίος λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος μεταξύ των 
φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού (άρθρο 23 Κανονισμού ΠΠΣ). 

 Η ύπαρξη δεύτερου βαθμολογητή στην πτυχιακή εργασία, θεσμός που ενισχύει την 
αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση αυτής και του ερευνητικού έργου των φοιτητών εν συνόλω.  

 Η δυνατότητα ενστάσεων επί της βαθμολόγησης των μαθημάτων εντός διμήνου από την ημέρα 
εξέτασης. 

 Η δυνατότητα επανεξέτασης του μαθήματος στις επόμενες εξεταστικές περιόδους (άρθρο 16 
Κανονισμού ΠΠΣ).   

 Η διασφάλιση της διαφάνειας της αξιολόγησης των φοιτητών. Ο κανονισμός των εξετάσεων είναι 
ενσωματωμένος στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ενώ ανακοινώνεται στους φοιτητές στην 
έναρξη κάθε εξαμήνου. 

 Η διασφάλιση της τήρησης κανόνων ακαδημαϊκής ακεραιότητας κατά την εκπόνηση και 
αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας. Μεταξύ άλλων, κρίσιμο σημείο αποτελεί ο έλεγχος για 
λογοκλοπή με τη χρήση λογισμικού ελέγχου αντιγραφών. 
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 Η δυνατότητα συμμετοχής σε σταδιακό ή τελικό έλεγχο προόδου ή η δυνατότητα εκπόνησης 
εργασίας απαλλακτικής των τελικών εξετάσεων (σε επιλεγόμενα μαθήματα).  

 Ειδική μέριμνα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
(SLD) με εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης. 

Στην προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, το διδακτικό προσωπικό συζητά στη 
Συνέλευση Τμήματος αλλά και σε θεσμοθετημένες συναντήσεις, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
παιδαγωγικών μεθόδων, καθώς και των ενεργειών βελτίωσης των δεξιοτήτων εκπαίδευσης. 

 

3.6 Δικαιοσύνη και Ηθική στον ακαδημαϊκό χώρο 

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σχεδιασμένη ώστε να σέβεται και να αξιοποιεί τη διαφορετικότητα των 
φοιτητών του ΤΔΕ. Ενδεικτικά, εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες διδασκαλίας και εξέτασης για μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες. Ο στόχος του ΠΠΣ του ΤΔΕ είναι η παροχή ενός προγράμματος σπουδών που 
εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών και τη δίκαιη πρόσβαση στους φοιτητές του. Στα πλαίσια αυτού 
του στόχου το ΤΔΕ, πέραν των ιδρυματικών παροχών (δωρεάν  ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη, δωρεάν σίτιση και στέγαση3, δωρεάν συγγράμματα, μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς κ.α.) προσφέρει: 

 Υποτροφίες και βραβεία 

 Συμβουλευτικό σταθμό ψυχολογικής υποστήριξης 

 Μέριμνα για τους φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

Το ζήτημα της Ηθικής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του σχεδιασμού του Τμήματος. Απαιτείται μεταβολή 
στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, όπου οι καθηγητές καλούνται να 
εμπνεύσουν και να αποτελέσουν πρότυπο για τους φοιτητές τους. Η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης 
των επιχειρήσεων, τα ζητήματα της ηθικής στον επιχειρησιακό στίβο και η συνύπαρξη του ανθρώπου με 
το φυσικό περιβάλλον, είναι οι προκλήσεις του σήμερα. Η πρόκληση ενός προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών είναι να ισορροπήσει μεταξύ της παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως 
διαμορφωμένου χώρου και των αλλαγών που έρχονται. 

 

3.7 Συμβολή των φοιτητών στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών  

Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου στηρίζεται στη διαρκή 
παρακολούθηση και εξέλιξη του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποτελούν 
σημαντικό καταλύτη στις μεταβολές του ΠΠΣ, αφενός συμμετέχοντας μέσω εκπροσώπου τους στο 
σχεδιασμό του ΠΠΣ αφετέρου λαμβάνοντας επικυρωτικό ρόλο μέσω της συμμετοχής τους στη Συνέλευση 
του Τμήματος. Σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση της γνώμης των φοιτητών διαδραματίζει ο Φοιτητικός 
Σύλλογος, ο οποίος θεσμικά κατέχει το ρόλο της μεταφοράς προτάσεων/συστάσεων των φοιτητών προς 
το Τμήμα. Επιπλέον, οι απόψεις των φοιτητών καταγράφονται μέσω της συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την ΟΜΕΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς 
παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος σπουδών.  
 
3.8. Διαχείριση Φοιτητικών παραπόνων 
Αιτήματα ή παράπονα φοιτητών μπορούν: 

 να καταγραφούν μέσω των ερωτηματολογίων και της σχετικής επεξεργασίας από την ΟΜΕΑ, 

 να συζητηθούν με τον Καθηγητή Σύμβουλο, 

 να συζητηθούν στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων του Φοιτητικού Συλλόγου, 

 να κατατεθούν στη Γραμματεία Φοιτητών.  

                                                           
3 Mε βάση τις οικονομικές δυνατότητες των φοιτητών. 
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Η Γενική Συνέλευση Τμήματος είναι το θεσμικό όργανο εξέτασης αιτημάτων και λοιπών προτάσεων ενώ 
σε κάθε συνεδρίαση υπάρχει ειδικό θέμα με τίτλο «Θέματα Φοιτητών». Οι φοιτητές είτε μέσω του 
εκπροσώπου τους, είτε μεμονωμένα, ενημερώνονται για την αντιμετώπιση του αιτήματός τους.  
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβλέπεται η υποβολή παραπόνων 
από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) 
απ’ ευθείας στον ειδικό σύνδεσμο του Πανεπιστημίου (complaints@aegean.gr), τον οποίο διαχειρίζεται 
η ΜΟΔΙΠ. Συνεπώς, οι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν απευθείας τα αιτήματά ή τα παράπονά τους 
στη ΜΟΔΙΠ, η οποία και τα διαχειρίζεται κεντρικά, ενημερώνοντας τα Τμήματα για ζητήματα που τα 
αφορούν.  
Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η 
διατύπωση παρεμβάσεων μέσω των εκπροσώπων τους στα συλλογικά όργανα των αποφάσεων του 
Τμήματος προσδίδουν το απαραίτητο κύρος και αυτονομία στις ακαδημαϊκές διαδικασίες. 
  

mailto:complaints@aegean.gr
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ). 

 

Η πολιτική του Τμήματος για την ποιότητα του ΠΠΣ διασφαλίζει τη συστηματική παρακολούθηση της 
προόδου των φοιτητών/τριών και την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες τους: 

 

4.1 Εισαγωγή και Ενημέρωση Φοιτητών - Εναρκτήριο Σεμινάριο  

To Εναρκτήριο Σεμινάριο γίνεται κάθε χρόνο στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και ενημερώνει τους 
φοιτητές/τριες για τη δομή του ΠΠΣ, τη φοιτητική μέριμνα, την πρακτική άσκηση, τη βιβλιοθήκη τις 
υπηρεσίες της γραμματείας. Ειδικότερα, οι φοιτητές ενημερώνονται για τον κορμό και τις κατευθύνσεις 
του ΠΠΣ, τόσο ως προς τον επιστημονικό όσο και ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
σπουδών τους.  

 

4.2 Σύμβουλος Σπουδών 

Κάθε φοιτητής/τρια έχει έναν Σύμβουλο Σπουδών με τον οποίο μπορεί να σχεδιάσει την πλοήγησή του 
στην υλοποίηση του ΠΠΣ και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επαγγελματικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σπουδές στο ΤΔΕ. 

 

4.3 Αριστεία-Βραβεία Επίδοσης 

Η αριστεία των φοιτητών/τριών επιβραβεύεται (και) με τον θεσμό των βραβείων επίδοσης, τα οποία 
προέρχονται από ίδιους πόρους του Τμήματος ή από ιδιώτες/επιχειρήσεις. Η βράβευση των 
φοιτητών/τριών γίνεται στο πλαίσιο της πανηγυρικής τελετής Καθομολόγησης των πτυχιούχων 
(αναλυτικότερα βλ. Φάκελο Β10, Αρχείο Β10.1.). 

 

4.4 Διεθνής Κινητικότητα 

Η πολιτική ποιότητας του ΤΔΕ ενισχύει τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών/τριών ως μηχανισμό 
επαγγελματικής κατάρτισης, επιστημονικής εξωστρέφειας και ευρύτερης πνευματικής καλλιέργειας. Οι 
φοιτητές/τριες του Τμήματος συμμετέχουν κάθε χρόνο στο πρόγραμμα Erasmus+ τόσο στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης (placement) όσο και στο πλαίσιο της κινητικότητας για σπουδές. Ενδεικτικά, κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 μετακινήθηκαν πέντε φοιτητές/τριες σε χώρες του χάρτη Erasmus++ 
(αναλυτικότερα για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα βλ. Φάκελο Β10, Αρχείο Β10.8). Η υποστήριξη των 
μετακινούμενων φοιτητών/τριών γίνεται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τον Αναπληρωτή Τμηματικό 
Υπεύθυνο, οι οποίοι υποστηρίζουν τους μετακινούμενους φοιτητές/τριες σε όλα τα στάδια της 
κινητικότητας, από την υποβολή της αίτησης και την αναζήτηση φορέων έως τον σχεδιασμό της δήλωσης 
των μαθημάτων και την αξιολόγηση της εμπειρίας Erasmus. Ειδικά ως προς την αναγνώριση της 
κινητικότητας των φοιτητών/τριών, η πολιτική ποιότητας του ΤΔΕ μεριμνά για την αναγνώριση των 
μονάδων ECTS των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες στο εξωτερικό, καθώς και για την 
αναγνώριση μονάδων ECTS για την πρακτική άσκηση (Erasmus+ placement). Η αναγνώριση αυτών των 
μονάδων ECTS γίνεται με την εμφάνισή τους τόσο στην αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας, όσο και 
στο Παράρτημα Διπλώματος.  
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Προς το παρόν, το Πανεπιστήμιο δε διαθέτει Ιδρυματικό Κανονισμό για την Κινητικότητα. O 
ιδρυματικός κανονισμός βρίσκεται στη διαδικασία της εκπόνησης και προβλέπεται ότι θα είναι έτοιμος 
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2019. 

 

4.5 Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) 

Η διεθνής κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών/τριών (καθώς και η πορεία τους προς τις 
μεταπτυχιακές σπουδές) υποστηρίζεται (και) από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων 
Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS). Κάθε μάθημα του ΠΠΣ έχει 5 μονάδες ECTS, σε κάθε εξάμηνο 
αντιστοιχούν 30 και το σύνολο των ECTS που αντιστοιχούν στη λήψη πτυχίου είναι 240.  

 

4.6 Παράρτημα Διπλώματος 

Στους/στις φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους χορηγείται Παράρτημα 
Διπλώματος, το οποίο απεικονίζει αναλυτικά την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριών κατά τη 
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους (βλ. Φάκελο Β10, Υποφάκελο Β10.3) 

 

4.7 Πτυχιακή Εργασία 

Στον Κανονισμό του ΠΠΣ αναφέρονται οι προδιαγραφές εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Αυτές οι 
προδιαγραφές αφορούν στην εγγραφή στην πτυχιακή εργασία, τον ορισμό θέματος, επιβλέποντα 
καθηγητή, δεύτερου βαθμολογητή, στη δυνατότητα αλλαγής θέματος και επιβλέποντα καθηγητή, καθώς 
και στις δυνατότητες παράτασης στην εκπόνηση της εργασίας. 

 

4.8 Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας-διασφάλιση διαφάνειας 

Ειδικά ως προς την αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας, ο θεσμός του δεύτερου βαθμολογητή αποτελεί 
έναν μηχανισμό διασφάλισης διαφάνειας και αντικειμενικότητας.  

 

4.9 Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων 

Σχετικά με την αρτιότερη ετοιμασία των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το ΠΠΣ 
περιλαμβάνει μαθήματα Ανάλυσης Δεδομένων και Μεθόδων Κοινωνικών Ερευνών, μεταξύ άλλων 
μαθημάτων που αναπτύσσουν τις ερευνητικές δεξιότητες των φοιτητών/τριών μας. 

 

4.10 Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που υλοποιήθηκε και αποτελεί έναν πρωτοποριακό θεσμό για τα 
ελληνικά δεδομένα. Η εφαρμογή της άρχισε το 1985 και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και προσφέρεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες είτε ως 
μάθημα επιλογής με 5 πιστωτικές μονάδες είτε ως παράλληλη δραστηριότητα. Οι φορείς απασχόλησης 
προσφέρουν θέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το 
Τμήμα. Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να περιλαμβάνει εξάσκηση σε τμήματα και λειτουργίες 
όπως, ενδεικτικά: οικονομική και διοικητική διαχείριση, λογιστήριο, μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, 
ανθρώπινο δυναμικό, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις, διοίκηση παραγωγής και διασφάλιση ποιότητας.  

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, της 
δημιουργικότητας και της άμιλλας στον απαιτητικό εργασιακό χώρο. Η σύνδεση με τις επιχειρήσεις 
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γενικά, αλλά και η πρακτική άσκηση των φοιτητών ειδικότερα, έχει οργανωθεί κατά τρόπο λειτουργικό 
και συνεκτικό ώστε να προσφέρει  πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Πιο συγκεκριμένα: 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα: 

 Να έλθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να 
συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο, με την παραγωγική 
διαδικασία, όπως αυτή  αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες. 

 Να βρεθούν σε περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
μελλοντική ένταξή τους στον επαγγελματικό χώρο. 

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει την ευκαιρία: 

 Να συνεργαστεί με στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων. 

 Να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και δυναμικές, τόσο στον ελληνικό, όσο και 
στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο. 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα: 

 Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική διαδικασία έναν αριθμό φοιτητών 
από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους. 

 Να συνεργαστούν με ένα νέο και δυναμικό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που πιστεύει ότι 
ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ενταχθούν άμεσα 
στις επιχειρήσεις. 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από τη λειτουργία του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης θεωρούνται 
επιτυχημένα, και αυτό προκύπτει από τον βαθμό αποδοχής της πρακτικής από τους φοιτητές/τριες και 
την αξιολόγηση που κάνουν μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης, από τη συμμετοχή εταιρειών και 
την αντίστοιχη αξιολόγησή τους, όπως και από την τοπική κοινωνία της Χίου. Στο πλαίσιο του θεσμού 
αυτού 100 περίπου φοιτητές/τριες ασκούνται κάθε χρόνο, για δύο περίπου μήνες, σε αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας που προσφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμοί.  

Σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής / 
διπλωματικής εργασίας 

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του αντικειμένου ενασχόλησης των συμμετεχόντων στον θεσμό της 
πρακτικής άσκησης με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας στον βαθμό που είναι εφικτό. Αυτό 
προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος της πτυχιακής εργασίας, καθώς και του φορέα 
απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της πτυχιακής εργασίας 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. 

Δίκτυο διασύνδεσης  

Οι συνεργαζόμενοι φορείς περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλέγμα εταιρειών, δημόσιων και κυρίως ιδιωτικών 
οργανισμών, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες προσθήκες από διαφορετικές περιοχές της 
Ελλάδας, ώστε να καλύψει τον κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο. Κατά κανόνα δεν δραστηριοποιούνται μόνο 
στην περιοχή της Χίου, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, καθώς η πλειοψηφία των ασκουμένων 
κατάγεται και διαμένει σε διαφορετικές περιοχές. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια σύναψης 
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με διάφορους φορείς, με σκοπό τη δημιουργία/διεύρυνση ενός σταθερού 
δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών/ οργανισμών σε ετήσια βάση, στους οποίους να ασκούνται οι 
φοιτητές/τριες. 

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια ζητήσει να απασχοληθεί σε φορέα με τον οποίο το Τμήμα δεν είχε κατά το 
παρελθόν συνεργασία, μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να 
εξασφαλίσει τη θέση αυτή. Ενδεικτικά, οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Τμήμα είναι: τράπεζες 
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(Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank), διάφορες εταιρείες (LG Electronics Hellas S.A.), ΤΙΤΑΝ 
Α.Ε., Εθνική Ασφαλιστική), ξενοδοχεία («ΧΑΝΔΡΗΣ» Ελλάς Α.Ε., Μεγάλη Βρετανία), κλπ.   

Πρωτοβουλίες για νέες θέσεις πρακτικής άσκησης 

Κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους γίνονται προσπάθειες διεύρυνσης του δικτύου των συνεργαζόμενων 
φορέων, με σκοπό την εύρεση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα, αποστέλλονται 
επιστολές και ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία με εταιρείες και οργανισμούς, των οποίων οι 
προσφερόμενες θέσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος.  

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης 

Οι προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα, σχετικά με την επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων υποδοχής, 
έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης και τη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος των ασκούμενων σε υψηλό βαθμό. 

Σχέση μεταξύ  των εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης 

Για κάθε φοιτητή/τρια που εκπονεί πρακτική άσκηση ορίζεται ένας Ακαδημαϊκός Επόπτης (ΑΕ) που είναι 
μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος και ένας Εργασιακός Επόπτης (ΕΕ) που ορίζεται από τον φορέα της 
πρακτικής άσκησης, οι οποίοι συνεργάζονται με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως 
μπορεί να προκύψουν. Με σύντομες διαδικασίες γίνεται γνωστή η πρόοδος των εργασιών, το 
αντικείμενο της παρεχόμενης θέσης, συζητούνται τυχόν μεταβολές ώστε να γίνει ελκυστικότερη και 
σχετικότερη με το αντικείμενο σπουδών και να επιτευχθούν αμεσότερα οι στόχοι της πρακτικής. 

Αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων για την πρακτική άσκηση, τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και τις 
δυνατότητες κινητικότητας των φοιτητών γίνεται στον Κανονισμό και τον Οδηγό Σπουδών, καθώς και 
στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων 

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες ενσωματώθηκαν ομαλά στο νέο 
τους εργασιακό περιβάλλον και αποχώρησαν στη λήξη της πρακτικής αφήνοντας τις πλέον θετικές 
εντυπώσεις στους προσωρινούς  συναδέλφους τους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι φοιτητές 
συνέχισαν την πρακτική τους άσκηση και μετά τη λήξη της αρχικής τοποθέτησής τους. Επιπλέον, σε 
αρκετές περιπτώσεις, οι απόφοιτοι, πλέον, του τμήματος συνέχισαν την απασχόλησή τους στον φορέα 
ως εργαζόμενοι. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης παρέχονται στους Οδηγούς 
Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (Φάκελος Β4, Αρχεία Β4.3. και Β4.4.). 
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5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΑ ΑΕΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

 

Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των μελών του διδακτικού προσωπικού 

Η εκλογή και εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται βάσει των διατάξεων του νόμου, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Τα προσόντα εκλογής ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 16επ. του ν.4009/2011, 
κατόπιν τροποποιήσεων που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ με διατάξεις των ν.4115/2013, ν.4386/2016, 
ν.4405/2016, ν.4452/2017, ν.4485/2017 ν.4547/2018, ν.4521/2018, ν.4589/2019. Βασική προϋπόθεση 
για την εκλογή είναι η ύπαρξη διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο της θέσεως και η 
ύπαρξη σχετικού διδακτικού και ερευνητικού έργου, αναλόγως της βαθμίδας. Για την εξέλιξη των μελών 
του διδακτικού προσωπικού στην επομένη βαθμίδα συνεκτιμάται περαιτέρω και η όλη συνεισφορά τους 
στο ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του Τμήματος. 

 

Εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου 

Ο εβδομαδιαίος φόρτος διδασκαλίας των μελών του διδακτικού προσωπικού πάντοτε πληροί τις 
απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για ελάχιστη διδασκαλία 6 ωρών κάθε εβδομάδα. Συμβαίνει ωστόσο, 
δεδομένης και της διδασκαλίας στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος, ο φόρτος 
διδασκαλίας να ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τις 9 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. 

 

Διαδικασία αξιολόγησης από φοιτητές 

Το διδακτικό έργο των μελών του διδακτικού προσωπικού αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η διαχείριση αυτών 
των πληροφοριών γίνεται, τόσο από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, όσο και από τη 
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση των φοιτητών υποχρεωτικά 
συνεκτιμάται στη διαδικασία εξέλιξης των καθηγητών του Τμήματος. Οι διδάσκοντες έχουν οι ίδιοι 
πρόσβαση στα σχετικά με την αξιολόγησή τους αρχεία της ΜΟΔΙΠ, προκειμένου να έχουν άμεση εικόνα 
των απόψεων των φοιτητών για το διδακτικό τους έργο και να φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωσή του. 

 

Κινητικότητα – εξωστρέφεια  

Το Τμήμα ενισχύει την εξωστρέφεια των μελών του διδακτικού προσωπικού χορηγώντας άδειες για τη 
συμμετοχή στην κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+, τόσο για επιμόρφωση όσο και για 
διδασκαλία. Χορηγούνται δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, εκπαιδευτικές άδειες, με σκοπό τη 
διευκόλυνση του ερευνητικού έργου και της διεθνούς επιστημονικής τους δράσης. 

 

Ερευνητικό έργο – χρηματοδότηση  

Το Τμήμα υποστηρίζει το ερευνητικό έργο των μελών του διδακτικού προσωπικού, χρηματοδοτώντας τη 
συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, εξοπλίζοντας τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, και 
προμηθεύοντας τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με εξοπλισμό όπως υπολογιστές, σαρωτές και 
εκτυπωτές. Τα πέντε εργαστήρια αποτελούν τον ερευνητικό πυρήνα του Τμήματος· μέσω αυτών 
επιδιώκεται η ερευνητική αριστεία. Το ερευνητικό έργο ενισχύεται και μέσω της πρόσβασης των μελών 
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του διδακτικού προσωπικού στις ηλεκτρονικές και έντυπες συνδρομές της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, τόσο σε βάσεις δεδομένων όσο και στα περιοδικά διεθνών εκδοτικών οίκων. 

 

Ερευνητικές Επιδόσεις και Στρατηγική Έρευνας 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας του Τμήματος, τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα,  από την υλοποίηση των οποίων προκύπτουν 
αξιόλογα ερευνητικά πορίσματα που έχουν εμπειρική εφαρμογή στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική 
πραγματικότητα. Παραλλήλως, η εξέλιξη της συλλογικής και ατομικής ερευνητικής δραστηριότητος των 
μελών του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνεκτιμάται, προκειμένου να αναδιαμορφώνεται η 
γενική στρατηγική έρευνας του Τμήματος.  

Ενδεικτικά μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, οι ερευνητικές επιδόσεις των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος περιλαμβάνουν περίπου 400 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 650 
ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, περίπου 50 μονογραφίες και βιβλία και 140 κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους. Επίσης, έχουν διοργανωθεί 9 συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας 
και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν λάβει 5 διεθνείς διακρίσεις. Το έργο των μελών ΔΕΠ του ΤΔΕ έχει λάβει 
σωρευτικά περίπου 12000 ετεροαναφορές. Για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα υλοποίησε 
2 ερευνητικά έργα με συντονιστή μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.  

Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής έρευνας του Τμήματος είναι οι εξής: 

1. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος με την ανάληψη ευρωπαϊκών και διεθνών 
ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του 
εξωτερικού 

2. Στενότερη διασύνδεση της έρευνας με την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της 
ενίσχυσης των συνεργασιών με τοπικούς φορείς (συνέδρια, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, 
μελέτες κ.λπ.) 

3. Ενίσχυση των συνεργιών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος για κοινά ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά, εργασίες σε συνέδρια κ.α. 

4. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των εργαστηρίων του Τμήματος και ένταξη όλων των 
μελών ΔΕΠ σε ερευνητικές ομάδες ανάλογα με τα αντικείμενα έρευνας του κάθε εργαστηρίου 

5. Ενίσχυση του ερευνητικού εξοπλισμού του Τμήματος και των εργαστηρίων με την προμήθεια, 
μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού και εξοπλισμού 

 

Καινοτομία διδακτικών μεθόδων – νέες τεχνολογίες 

Στο διδακτικό έργο αξιοποιούνται οι διαθέσιμες υποδομές και οι εξοπλισμοί για το ερευνητικό έργο, 
εξασφαλίζοντας έτσι συνέργειες μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας είναι 
επίσης εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την κατάλληλη αξιοποίηση του 
διδακτικού υλικού των διδασκόντων. Ακόμη, προσφέρονται δυνατότητες τηλεδιασκέψεων, με τις οποίες 
μπορούν να συμμετάσχουν στις διαλέξεις προσκεκλημένοι ομιλητές. Το διδακτικό έργο υποστηρίζεται 
περαιτέρω με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass καθώς και της πλατφόρμας moodle, οι 
οποίες χρησιμεύουν στην επικοινωνία με τους φοιτητές και την ανάρτηση διδακτικού υλικού. 
Παράλληλα χρησιμοποιούνται όλες οι καινοτόμοι διδακτικές μέθοδοι, όπως η διαδραστική διδασκαλία, 
οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις, η προβολή ταινιών και άλλων 
οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και η εκπόνηση εργασιών από τούς φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

Αναλυτική παρουσίαση του διδακτικού προσωπικού, της κινητικότητας και των υποδομών που 
υποστηρίζουν τη διδασκαλία γίνεται στον συνημμένο οδηγό σπουδών (βλ. Φάκελο Β3. Οδηγός 
Σπουδών).  
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6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (Π.Χ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΙΤΙΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Κ.ΛΠ.). 

 

Το διδακτικό έργο του Τμήματος υποστηρίζεται από 21 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού (ΕΕΠ) και τέσσερις διοικητικούς υπαλλήλους. Το διδακτικό έργο επίσης υποστηρίζεται από 
μέλη ΕΔΙΠ τα οποία ωστόσο ανήκουν διοικητικά στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και προσφέρουν το 
έργο τους και στα άλλα Τμήματα της Σχολής, καθώς και από συμβασιούχους διδάσκοντες. Το 
εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται στους προπτυχιακούς φοιτητές υποστηρίζεται διοικητικά από την 
Ακαδημαϊκή Γραμματεία και τη Γραμματεία Φοιτητών. Το έργο των μελών ΔΕΠ για την υποστήριξη του 
ΠΠΣ κατανέμεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων, 
εγκρίνει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό όλων των μαθημάτων και αναθέτει διοικητικό έργο σε επιτροπές 
καθηγητών οι οποίες αφορούν την υλοποίηση του ΠΠΣ (π.χ. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, 
Επιτροπή Αναμόρφωσης ΠΠΣ, Επιτροπή Πιστοποίησης ΠΠΣ, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης κλπ, 
αναλυτικότερα βλ. Φάκελο Β10, Αρχείο Β10.6). To έργο των διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν 
το ΠΠΣ κατανέμεται στους υπαλλήλους με γνώμονα την καλύτερη δυνατή υποστήριξή του (π.χ. η 
γραμματεία φοιτητών ασχολείται με θέματα όπως η χορήγηση βεβαιώσεων στους φοιτητές και η 
συλλογή των φοιτητικών αιτημάτων για θέματα ΠΠΣ, ενώ η γραμματεία του Τμήματος έχει αναλάβει τη 
συνολική εποπτεία και συντονισμό του διοικητικού έργου που υποστηρίζει το ΠΠΣ).  

Στους φοιτητές διανέμονται δωρεάν συγγράμματα και σημειώσεις για τα μαθήματα του ΠΠΣ. Επιπλέον, 
μέσα από τις διαδικτυακή πλατφόρμα του eclass οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο διδακτικό υλικό του 
μαθήματος (περίγραμμα, σημειώσεις, ανακοινώσεις, εργασίες) και επικοινωνούν με τους διδάσκοντες. 
Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστηρίζει την ευελιξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την 
προσαρμογή της στις ανάγκες του φοιτητή (ενδεικτικά, η πλατφόρμα υποστηρίζει πολύπλευρα τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών). Επίσης, μέσω της πλατφόρμας studentsweb οι 
φοιτητές έχουν την υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών και μπορούν να πάρουν βεβαίωση 
φοιτητικής ιδιότητας, αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. Για την υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσα από σύγχρονες πλατφόρμες, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και οι 
φοιτητές υποστηρίζονται από υπαλλήλους του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής και από μέλη ΕΔΙΠ 
που εργάζονται στο Τμήμα. Το προσωπικό αυτό αφενός ενημερώνει συστηματικά τους καθηγητές 
σχετικά με την ορθή χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα μαθήματα και 
αφετέρου μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία της κάθε πλατφόρμας.  

Σε επίπεδο υποδομών, το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος πραγματοποιείται σε 4 κτίρια της Σχολής 
Επιστημών της Διοίκησης. Για τις ανάγκες του διδακτικού έργου αξιοποιούνται τα τρία υπολογιστικά 
κέντρα του Μιχάλειου κτιρίου, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα τηλεδιάσκεψης, το οπτικοακουστικό εργαστήριο 
ξένων γλωσσών, καθώς και τα άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος. 

 

6.1 Κτήρια 

Οι κτιριακές υποδομές που χρησιμοποιούν οι φοιτητές του τμήματος είναι: 

Το Μιχάλειο κτήριο, στην οδό Μιχάλων 8 (κτήριο του πρώην Μιχάλειου Ορφανοτροφείου), με συνολική 
επιφάνεια 3.069 τ.μ. Στεγάζει τον κύριο όγκο των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών της Σχολής. 
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Περιλαμβάνει 5 αίθουσες διδασκαλίας (2 μεγάλες, 3 σεμιναρίων), την αίθουσα Συνελεύσεων, τη 
Βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, 2 υπολογιστικά κέντρα, οπτικοακουστικό εργαστήριο ξένων γλωσσών, 
τμήμα επιτραπέζιων εκδόσεων, τμήμα φωτοαντιγραφικής παραγωγής και βιβλιοδεσίας, γραφεία 
διδασκόντων και διοικητικών υπηρεσιών, γραφεία συλλόγου φοιτητών κ.ά. 

Το κτήριο Κοραή στην οδό Αργέντη, πλάι στη Βιβλιοθήκη Κοραή (συνολικής επιφανείας 936 τ.μ.): 
παραχωρήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. 

Το Καρράδειο  κτήριο, στην οδό Μ. Λιβανού 54 (επιφάνειας 1.427 τ.μ.), που παραχωρήθηκε από το 
Γυναικείο Σύνδεσμο «Φίλοι του Χιώτικου Χωριού». Στη νέα πτέρυγα του κτηρίου (οδός Μάντικα 13) 
περιλαμβάνονται δύο αίθουσες διδασκαλίας και ξενώνας δυναμικότητας 22 κλινών. 

Το Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, χωρητικότητας 240 θέσεων. 

 

6.2 Υπολογιστικά κέντρα, οπτικοακουστικό εργαστήριο ξένων γλωσσών και αίθουσα τηλεδιάσκεψης 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, από την έναρξη της λειτουργίας του, διαθέτει Υπολογιστικό Κέντρο, 
του οποίου ο εξοπλισμός ανανεώνεται και επεκτείνεται. Ο αρχικός εξοπλισμός του Υπολογιστικού 
Κέντρου χρηματοδοτήθηκε με δωρεά της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης. Σήμερα λειτουργούν τρία 
Υπολογιστικά Κέντρα στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης τα οποία καλύπτουν πάγιες διδακτικές ανάγκες 
των μαθημάτων Πληροφορικής, καθώς και μαθημάτων που χρειάζονται υποστήριξη στην πληροφορική. 
Επίσης υποστηρίζει τις ερευνητικές ανάγκες τόσο των διδασκόντων, όσο και των υποψήφιων 
διδακτόρων, ενώ είναι διαθέσιμα και για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές. 

Πέρα από τρία υπολογιστικά κέντρα, οι φοιτητές του Τμήματος χρησιμοποιούν το Οπτικοακουστικό 
Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών, που είναι χώρος εξάσκησης για τα εργαστήρια και τα μαθήματα των 
Αγγλικών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για ακουστικές ασκήσεις στο πλαίσιο των 
μαθημάτων, καθώς επίσης και για το ακουστικό μέρος των εξετάσεων. Ο εξοπλισμός, που έχει δωριστεί 
από το Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος, αποτελείται από 24 θέσεις εργασίας φοιτητών, την κεντρική 
κονσόλα του διδάσκοντα και έναν ειδικό φωριαμό, όπου φυλάσσεται ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός. 
Το λειτουργικό σύστημα του κέντρου παρέχει ποικίλες δυνατότητες τηλεχειρισμού, ενδοεπικοινωνίας, 
ομαδικής συζήτησης κ.τ.λ., ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος χρησιμοποιούν την αίθουσα Τηλεδιάσκεψης – Τηλεκπαίδευσης που 
βρίσκεται στο Μιχάλειο κτήριο και είναι πλήρως εξοπλισμένη (με διαδραστικό πίνακα, μονάδες 
επικοινωνίας, συσκευές καταγραφής εικόνας και ήχου κ.λπ.). Η αίθουσα προσφέρει στους φοιτητές και 
στα μέλη ΔΕΠ τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα υπόλοιπα νησιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και 
με το σύνολο των υποδομών τηλεδιάσκεψης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

 

6.3 Βιβλιοθήκη 

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί Παράρτημα της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης, που είναι ενιαία υπηρεσία με κοινή πολιτική τόσο σε θέματα βιβλιοθηκονομίας 
και επεξεργασίας υλικού, όσο και σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης. Είναι δανειστική 
και δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της έχει το σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθώς και το 
ευρύτερο κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της (βλ. Φάκελο Β4, Αρχείο Β4.5). Οι 
λειτουργίες της υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης, που λειτουργεί σε 
περιβάλλον δικτύου με δυνατότητα online σύνδεσης με τον ενιαίο κατάλογο της Βιβλιοθήκης του 
Αιγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος). Οι παραγγελίες και η παραλαβή του υλικού γίνονται 
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από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, ενώ η βιβλιογραφική επεξεργασία από το Παράρτημα που έχει την ευθύνη 
διαχείρισης της συλλογής του4.  

Η Βιβλιοθήκη της Χίου διαθέτει αναγνωστήριο, είναι εξοπλισμένη με φωτοτυπικά μηχανήματα, καθώς 
και με μηχάνημα microfilm-microfiche. Επίσης, στον χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργούν: κλειστό 
κύκλωμα παρακολούθησης, σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης και σύστημα ασφαλείας. 

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών, ενώ μπορούν, μέσω 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, να παραγγέλνουν βιβλία ή άρθρα, από άλλες βιβλιοθήκες της 
Ελλάδος ή και του εξωτερικού. Τα βιβλία είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey, 
ακολουθούν τους αγγλοαμερικανικούς κανόνες καταλογογράφησης και η θεματική τους ευρετηρίαση 
γίνεται με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 

 

6.4 Φοιτητική μέριμνα 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος που πληρούν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια μπορούν 
να διαμείνουν στις φοιτητικές κατοικίες. Κριτήριο επιλογής για τη διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες είναι 
η οικονομική κατάσταση των ιδίων ή και των οικογενειών τους σε συνδυασμό με τον τόπο μόνιμης 
διαμονής της οικογένειάς τους5. Η στέγαση των φοιτητών διέπεται από τον Κανονισμό Στέγασης του 
Πανεπιστημίου. Οι φοιτητικές κατοικίες έχουν συνολική επιφάνεια 4.200 τ.μ. Έχουν ανοικοδομηθεί σε 
κτήμα που παραχώρησε το Ιερόν Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος και βρίσκονται σε απόσταση 5 χμ. από το 
κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνουν 6 νεόδμητα κτήρια, με 179 μονόκλινα δωμάτια που διαθέτουν 
ιδιαίτερο λουτρό και κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και κουζίνας ανά κτήριο. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα σίτισης με βάση την ατομική και οικογενειακή τους κατάσταση. Η Σύγκλητος 
του Πανεπιστημίου με βάση τον Κανονισμό Σίτισης, καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και 
τους όρους της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών στη σίτιση. Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 και βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 90 & 93. 

Επίσης, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και, 
κατόπιν αίτησής τους, τους χορηγείται βιβλιάριο υγείας. 

Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Ειδικότερα, εκδίδεται δελτίο μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου, με το οποίο παρέχεται 
έκπτωση 25 έως 50% στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, έκπτωση 50% στις αστικές καθώς και στις οδικές εν 
γένει συγκοινωνίες προς και από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. 

Την εποπτεία για τα ζητήματα μέριμνας ασκεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας, που 
ορίζεται με τριετή θητεία με Πράξη Πρύτανη. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο Τμήματος, 
ως Πρόεδρο, (με τον νόμιμο αναπληρωτή του), δύο διοικητικούς υπαλλήλους αρμόδιους για θέματα 
φοιτητικής μέριμνας (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητικών 
συλλόγων (απόφαση Συγκλήτου 50/14.05.02, θ.4.2). Η πολιτική της φοιτητικής μέριμνας είναι 
ιδρυματική και οι φοιτητές έχουν πλήρη ενημέρωση για την πανεπιστημιακή πολιτική φοιτητικής 
μέριμνας μέσω της ιστοσελίδας https://studies.aegean.gr/SitisiStegasi2018. 

 

 

 

                                                           
4 Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 33.500 περίπου τόμους βιβλίων και 106 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων 
επιστημονικών περιοδικών, σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.  

5 Οι αιτήσεις για διαμονή στις κατοικίες υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για φοιτητές παλαιοτέρων 
ετών και για τους πρωτοετείς το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών τους, σύμφωνα με ημερομηνίες που ορίζει το ΥΠΕΠΘ. 
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6.5 Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού Ψυχολογικής Υποστήριξης, 
που συνεργάζεται με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Χίου. 
Σκοπός της συνεργασίας είναι η στήριξη των φοιτητών ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα 
προβλήματα που ίσως εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Δίνεται η δυνατότητα 
ατομικής συμβουλευτικής, ώστε μέσα σε κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης οι φοιτητές να 
διαχειρίζονται θέματα όπως το παρατεταμένο άγχος, οι δυσκολίες οργάνωσης του προσωπικού χρόνου, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις, θέματα εξαρτήσεων (π.χ. ουσίες, διαδίκτυο). Ακόμα παρέχει τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε ομαδικές συναντήσεις για ποικίλα θέματα καθημερινότητας. Άλλες δράσεις αφορούν στη 
διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων για θέματα ψυχικής υγείας. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου 
Πρόληψης προσφέρονται δωρεάν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Κέντρο Πρόληψης Χίου 
στεγάζεται στη Ροδοκανάκη 42, στον πρώτο όροφο, στη Χίο. 
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7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΤΑ ΑΕΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΝΙΑΙΟ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ. 

 

Διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί για τη συλλογή πληροφοριών  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΠΠΣ, η αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων του διδακτικού 
έργου, η εφαρμογή και ο μετασχηματισμός της πολιτικής ποιότητας στηρίζονται στη σωστή 
συγκέντρωση, οργάνωση και ανάλυση πληροφοριών που σχετίζονται με το ΠΠΣ.  

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συλλέγει για κάθε ακαδημαϊκό έτος στοιχεία που αφορούν το ΠΠΣ, 
τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, τις υπηρεσίες και τις υποδομές του. Ειδικότερα, 
τα στοιχεία που συγκεντρώνονται αφορούν: 

- Τη δομή του ΠΠΣ 
- Τους φοιτητές τους τμήματος: προφίλ και ακαδημαϊκή πρόοδο 
- Το διδακτικό προσωπικό του τμήματος: διδακτικό και ερευνητικό έργο 
- Την αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές 
- Την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές, τους φορείς και τους διδάσκοντες 
- Τις υποδομές του τμήματος 
- Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας 

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών αποτυπώνεται στην εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος και γίνεται 
μέσω της ΟΜΕΑ του τμήματος. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης υποβάλλεται από την ΟΜΕΑ στη 
γενική συνέλευση του τμήματος για έγκριση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος.  

Πέρα από την προσωπική επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές -που είναι 
αναντικατάστατη στην εκπαιδευτική διαδικασία- για την συγκέντρωση και διαχείριση των απαιτούμενων 
πληροφοριών το Τμήμα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία, ενώ έχει προβλέψει και αντίστοιχες 
διαδικασίες συλλογής πληροφοριών.  

 

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών και την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων 

Τα εργαλεία συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει το τμήμα 
καθώς και τις έρευνες αξιολόγησης των φοιτητών και απορρόφησης των αποφοίτων.  

Το βασικό πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί το Τμήμα είναι το φοιτητολόγιο. Το φοιτητολόγιο 
περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών για το ΠΠΣ και τους φοιτητές. Ειδικότερα, περιλαμβάνει  

1. Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών: 
o προσφερόμενα μαθήματα, πιστωτικές μονάδες, μεταβατικές διατάξεις 

2. Πληροφορίες για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή τους πρόοδο: 
o σειρά εισαγωγής στο τμήμα, σειρά επιλογής του τμήματος 
o μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών, μέσο όρο των πτυχίων, πλήθος ενεργών 

φοιτητών τους βαθμούς πτυχίου 
o βαθμολογίες ανά μάθημα, αριθμό μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει οι φοιτητές, 

μέσο όρο βαθμολογίας, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση, συμμετοχή στο Erasmus+ 
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Ανά πάσα χρονική στιγμή η ΟΜΕΑ έχει πρόσβαση στα στοιχεία του φοιτητολογίου και μπορεί να εξάγει 
πληροφορίες από αυτά. Παράλληλα, με την λήξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους, τα στοιχεία αυτά 
συγκεντρώνονται και υποβάλλονται στο ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ.  

Πέραν του φοιτητολογίου το τμήμα χρησιμοποιεί  

 το πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για την 
άντληση στοιχείων που αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν αναλάβει μέλη του 
διδακτικού προσωπικού του τμήματος 

- το πληροφοριακό σύστημα της διοικητικής υπηρεσίας από όπου συγκεντρώνει στοιχεία για το 
διδακτικό προσωπικό (εξελίξεις, συνταξιοδοτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες κ.λπ.).  
 

Επιπλέον, το Τμήμα συγκεντρώνει πληροφορίες μέσα από έρευνες που πραγματοποιεί: 

1. για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου 
2. για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 
3. για την απορρόφηση των αποφοίτων του τμήματος 

 

1. Όσον αφορά την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, όπως έχει αναφερθεί, πριν τη λήξη κάθε 
εξαμήνου αποστέλλεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση 
κάθε μαθήματος του ΠΠΣ και κάθε διδάσκοντα του Τμήματος. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες: (α) ερωτήσεις για το μάθημα, (β) ερωτήσεις που αφορούν το διδάσκοντα και τα 
διδακτικά βοηθήματα, (γ) ερωτήσεις που αφορούν το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, (δ) 
ερωτήσεις που αφορούν το εργαστήριο, (ε) χαρακτηριστικά φοιτητή και φοιτήτριας, ενώ δίνεται, 
επιπλέον η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να καταγράψουν σε ελεύθερο κείμενο 
πιθανές παρατηρήσεις και σχόλια που θα ήθελαν να γνωρίζει ο διδάσκων και το Τμήμα. Τα 
ερωτηματολόγια αυτά έχουν προετοιμαστεί από την ΑΔΙΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΜΟΔΙΠ του 
ιδρύματος (το υπόδειγμα του ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα της σχετικής επεξεργασίας, 
επισυνάπτονται στον Φάκελο Β7). 

2. Όσον αφορά την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, το γραφείο πρακτικής άσκησης του ιδρύματος 
έχει προετοιμάσει ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές, τους φορείς 
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και τους επόπτες καθηγητές. Με την λήξη κάθε πρακτικής 
άσκησης και τα τρία εμπλεκόμενα μέλη υποβάλλουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στο 
γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος.  

3. Όσον αφορά την απορρόφηση των αποφοίτων του τμήματος, πραγματοποιείται έρευνα, μέσω 
τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνία με απόφοιτους για την καταγραφή της επαγγελματικής 
τους εξέλιξης.  

 

Ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και αξιοποίηση των  συμπερασμάτων που προκύπτουν από 
την ανάλυση των πληροφοριών 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και αναλύονται από την Ομάδα Εσωτερικής 
Αξιολόγησης καθώς, από την Επιτροπή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και το γραφείο 
πρακτικής άσκησης για τα θέματα της πρακτικής άσκησης. Η διαχείριση των πληροφοριών αξιοποιεί 
μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης που αναδεικνύουν τα κυριότερα δημογραφικά και ακαδημαϊκά 
χαρακτηριστικά των φοιτητών καθώς και τα σπουδαιότερα δεδομένα της υλοποίησης του ΠΠΣ. Γιε 

Τα πορίσματα αυτής της ανάλυσης κοινοποιούνται στα όργανα διοίκησης του Τμήματος και αποτελούν 
βασικό υλικό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής του Τμήματος σχετικά με το ΠΠΣ.  
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8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΤΑ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 

ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ. 

 

Είδος πληροφοριών 

Η διαχείριση των πληροφοριών του ΠΠΣ δεν είναι μόνο μια εσωστρεφής διαδικασία. Κυρίως, αποτελεί 
το μηχανισμό διάχυσης της πληροφορίας και της γνώμης προς όλους τους κόμβους που ορίζουν το 
δίκτυο του Τμήματός μας.  

Πρωταρχικό ρόλο στον επικοινωνιακό μηχανισμό του ΤΔΕ έχει ο ιστότοπος του Τμήματος 
(www.ba.aegean.gr). Ο ιστότοπος του τμήματος αποτελεί το βασικό μηχανισμό επικοινωνίας του 
Τμήματος με τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει αλλά και με το σύνολο της κοινωνίας 
που στηρίζει το Τμήμα προσφέροντας πόρους και εμπιστοσύνη: ο κάθε φορολογούμενος πολίτης, η 
ΑΔΙΠ, το Υπουργείο Παιδείας, οι μελλοντικοί φοιτητές, οι εργοδότες των φοιτητών και φοιτητριών, οι 
επιστήμονες της διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενημερώνονται για το 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. 

 

Μέσα επικοινωνίας, σχετικά έγγραφα, αντικειμενικότητα, σαφήνεια, επικαιροποίηση πληροφοριών 

Ειδικά ως προς την επικοινωνία με τους φοιτητές, ο ιστότοπος είναι ένας δίαυλος καθημερινής 
επικοινωνίας που αφορά κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο του ΠΠΣ, από αλλαγές στο πρόγραμμα των 
μαθημάτων έως ανακοινώσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση, το πρόγραμμα Erasmus+ και τις 
προσκεκλημένες διαλέξεις του Τμήματος. 

Στην αρχική σελίδα ο/η φοιτητής/τρια έχει πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες ανακοινώσεις του τμήματος 
που αφορούν τις διαλέξεις των μαθημάτων, σημαντικές εκδηλώσεις, τον τρόπο επικοινωνίας, πρόσβαση 
σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες και συνδέσμους του Τμήματος και το Πανεπιστημίου και στα τρία 
μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. Τέλος μπορεί να βρει τις εκθέσεις αξιολόγησης, 
πληροφορίες για το τμήμα, πληροφορίες για την πρακτική άσκηση, το ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ 
υπάρχουν πληροφορίες και για τους υποψήφιους φοιτητές, είτε μέσω των πανελληνίων εξετάσεων είτε 
μέσω των κατατακτηρίων. Επίσης, στην αρχική σελίδα είναι αναρτημένη η πολιτική ποιότητας τους 

τμήματος και ο κανονισμός του ΠΠΣ (http://www.ba.aegean.gr/graduate_gr.asp). Από την αρχική σελίδα, 
ο/η φοιτητής/τρια έχει πρόσβαση σε επόμενες σελίδες όπου μπορεί να βρει πληροφορίες για τη δομή 
του ΠΠΣ, τα μαθησιακά αποτελέσματα του τίτλου σπουδών, τον οδηγό σπουδών και τα περιγράμματα 
των μαθημάτων, το προσωπικό του τμήματος, για το οποίο υπάρχουν τα βιογραφικά του σημειώματα 
και οι ώρες/ημέρες επικοινωνίας με τους φοιτητές, τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, τις 
φοιτητικές δραστηριότητες, καθώς και τις υποδομές του Τμήματος. Ο ιστότοπος του τμήματος είναι στα 
ελληνικά και αγγλικά και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Εκτός από την Ιστοσελίδα για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα μέσα: 

 

Φοιτητολόγιο: Περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα, τις βαθμολογίες των φοιτητών. 
Μέσω του φοιτητολογίου εκδίδονται βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες καθώς και τα πτυχία των 
φοιτητών. Πρόσβαση έχει η γραμματεία του τμήματος και οι φοιτητές του τμήματος. 

http://www.ba.aegean.gr/
http://www.ba.aegean.gr/graduate_gr.asp
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Classweb: Αποτελεί τον ψηφιακό χώρο όπου κατατίθενται οι βαθμολογίες των μαθημάτων από τους 
διδάσκοντες, ενημερώνονται οι φοιτητές για τις βαθμολογίες, αναρτάται υλικό των μαθημάτων.  
Πρόσβαση έχουν οι φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος μέσω των προσωπικών ακαδημαϊκών 
λογαριασμών τους. 

E-class: Αποτελεί τον ψηφιακό χώρο των μαθημάτων του ΠΠΣ. Στον χώρο αυτό βρίσκεται το 
υποστηρικιτκό υλικό κάθε μαθήματος, όπως περίγραμμα, διαφάνειες (π.χ. powerpoint slides), ασκήσεις, 
παλαιά θέματα, βιβλιογραφία.  Πρόσβαση έχουν οι φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του 
τμήματος μέσω των προσωπικών ακαδημαϊκών λογαριασμών τους. 

Εύδοξος: Αποτελεί μια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση των 
συγγραμμάτων του ΠΠΣ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος επιλέγουν τα συγγράμματα για 
κάθε μάθημα από τα προτεινόμενα από τους διδάσκοντες. 

ΑΠΕΛΛΑ: Αποτελεί πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου και αφορά την διαδικασία εκλογής και 
εξέλιξης μελών ΔΕΠ. Αποτελεί την πύλη του Τμήματος για τα υποψήφια μέλη ΔΕΠ για τις διαδικασίες 
προκήρυξης, εκλογής και εξέλιξης θέσεων, τις ανοικτές θέσεις και την πορεία πλήρωσης αυτών.  

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Το τμήμα διαθέτει επίσημη ομάδα στο Facebook, όπου εμφανίζεται 
μεγάλο μέρος της πληροφόρησης και των ανακοινώσεων του τμήματος για εκδηλώσεις, συνεργασίες, 
επιτυχίες κ.λπ.  

 

Τέλος το Τμήμα πραγματοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την ενημέρωση των φοιτητών, 
των υποψήφιων φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι: 

 Διαλέξεις με προσκεκλημένους ομιλητές. Οι διαλέξεις απευθύνονται πρωτίστως στους φοιτητές 
είναι όμως ανοικτές και για το ευρύ κοινό. 

 Ημέρες καριέρας στο πλαίσιο του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Στις ημέρες καριέρας 
συμμετέχουν φορείς που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και απευθύνονται στους 
φοιτητές του τμήματος. 

 Ανοικτές ημέρες για υποψήφιους φοιτητές. Απευθύνονται σε μαθητές λυκείου της Χίου που 
ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο τμήμα ή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος. 

 Επισκέψεις σε σχολεία όπου γίνεται παρουσίαση του τμήματος στους μαθητές λυκείου.  

 

Όλα τα εργαλεία πληροφόρησης και επικοινωνίας σέβονται και διαφυλάττουν τα προσωπικά δεδομένα 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος βάσει και της πρόσφατης κοινοτικής οδηγίας 
GDPR. 
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9. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ, ΜΕ 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. 

 

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης και μηχανισμοί για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι προσηλωμένο στην τακτική παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
προσαρμογή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και 
της κοινωνίας και στις νέες τάσεις του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι, με βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του 
επιπέδου των εκπαιδευτικών του παροχών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσματικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές του.  

Η ΟΜάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) είναι ο βασικός μηχανισμός για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της εν γένει λειτουργίας του Τμήματος (Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, Έρευνα, Υποδομές, Προσωπικό και Υπηρεσίες, Συνεργασίες κ.ά.) και στο πλαίσιο 
αυτό και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ και έναν 
εκπρόσωπο των φοιτητών και φοιτητριών. Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ), που συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι υπεύθυνη για 
τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), όπως επίσης με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τις διοικητικές υπηρεσίες 
και τη ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την καταγραφή, την 
ταξινόμηση και ανάλυση των πληροφοριών για τα θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του Τμήματος και 
για το ΠΠΣ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜΕΑ διαμορφώνει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
(ΜΟΔΙΠ, Διευθυντές και Διοικητικό Προσωπικό των ΠΜΣ, Διευθυντές Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, Διοικητικές Υπηρεσίες, Φοιτητές και Φοιτήτριες), την Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης την 
οποία υποβάλλει προς διαβούλευση σε όλο το προσωπικό και στους εκπροσώπους των φοιτητών και 
φοιτητριών στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Τμήματος, όπου και εγκρίνεται. Κατόπιν, η Έκθεση 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ. 

 

Διαδικασία για την αναπροσαρμογή της ύλης των μαθημάτων-παραδείγματα 

Ειδικότερα, η ΟΜΕΑ κοινοποιεί την έκθεσή της κάθε χρόνο στα μέλη της ΓΣ του ΤΔΕ και εκεί γίνεται 
συστηματικός διάλογος για την αξιολόγηση του στρατηγικού προσανατολισμού του Τμήματος, καθώς 
και των πρακτικών που συνδέονται με τη διασφάλιση ποιότητας. Πέρα από τη ΓΣ ως όργανο διοίκησης 
του Τμήματος, τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης της ΟΜΕΑ αποτελούν βάση για την αλλαγή του 
περιεχομένου και των διδακτικών μεθόδων των μαθημάτων του ΤΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜΕΑ 
τροφοδοτεί και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την ΕΠΠΣ και όλο το διδακτικό και διοικητικό 
προσωπικό του Τμήματος. Στόχος είναι όπως η αξιολόγηση του ΠΠΣ να γίνεται σε δύο παράλληλα 
επίπεδα: πρώτον, ως προς την παιδαγωγική συνάρθρωση και αλληλουχία των μαθημάτων που 
προτείνονται (διαχείριση και συνεχής έλεγχος αλληλοεπικαλύψεων, περιττών επαναλήψεων ή 
σημαντικών γνωστικών χασμάτων) και δεύτερον ως προς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το ισχύον 
ΠΠΣ βάσει του προτεινόμενου ετήσιου προγράμματος διδασκαλίας (έλεγχος αντιστοίχισης προς το 
τηρούμενο και υλοποιούμενο) όπως και βάσει των επιλογών που πράγματι κάνουν οι φοιτητές. Για τον 
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λόγο αυτό, η ΕΠΠΣ, στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, προτείνει στη ΓΣ του 
Τμήματος με τεκμηριωμένο τρόπο πιθανές τροποποιήσεις του Προγράμματος.  

Πρακτικό παράδειγμα αποτελεί η αναθεώρηση του ΠΠΣ που έγινε το 2015, μετά και τα πορίσματα της 
Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (βλ. αναλυτικότερα την επόμενη ενότητα). Ο προγραμματισμός και η 
ολοκλήρωση του ΠΠΣ πραγματοποιήθηκε στη βάση της κάλυψης των αναγκών σε γνωστικά αντικείμενα 
που αποτυπώνουν τον κορμό και ένα ευρύτερο φάσμα των απαιτούμενων μαθημάτων, τα οποία 
πραγματεύεται το διεπιστημονικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις μεταβολές στην οικονομία, την κοινωνία, τις εξελίξεις και τις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι του Τμήματος. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης και αναμόρφωσης του ΠΠΣ έχει δυναμικό 
χαρακτήρα, καθώς αυτό εξετάζεται διαρκώς με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Γίνεται 
ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και ακολουθεί η προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα 
με τα νέα στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής διαδικασίας, βρίσκεται 
σε εξέλιξη νέα διαβούλευση για αναμόρφωση του ΠΠΣ (με χρονικό ορίζοντα έναρξης της εφαρμογής του 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-21) στο πλαίσιο νέων δεδομένων που έχουν προκύψει, όπως η αλλαγή του 
χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με την συγχώνευση ή/και μετεξέλιξη Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια) και η λειτουργία στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης της 
Χίου, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, του νεοσύστατου Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού (όπου προβλέπεται βάσει του σχετικού ΦΕΚ η σταδιακή κατάργηση της Κατεύθυνσης του 
Τουρισμού που λειτουργεί στο ΤΔΕ). Σημειώνεται ρητά, ωστόσο, ότι η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του 
ΠΠΣ δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τη βαρύτητα και τη σημασία της διαδικασίας πιστοποίησης του 
παρόντος ΠΠΣ – τουναντίον, τα όποια σχόλια των εξωτερικών πιστοποιητών θα ληφθούν υπόψη και θα 
αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τα δεδομένα του φοιτητολογίου και των ερωτηματολογίων των 
φοιτητών και φοιτητριών καθώς και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό της ΟΜΕΑ, στη διαδικασία αυτή 
λαμβάνονται υπόψη κι άλλα στοιχεία που αντλούνται από έρευνα των αποφοίτων του ΤΔΕ6, καθώς και 
από την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο της οποίας τόσο οι ασκούμενοι φοιτητές, όσο 
οι επιχειρήσεις και οι φορείς άσκησης, αξιολογούν εκατέρωθεν (μέσω ειδικά δομημένων 
ερωτηματολογίων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας 
Πρακτικής Άσκησης) τα απαιτούμενα προσόντα και το βαθμό εναρμόνισής τους με τα προσφέροντα από 
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης διοργανώνεται σε 
ετήσια βάση εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Καριέρας», όπου καλούνται να παρουσιάσουν τη 
δραστηριότητά τους και να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί της Πρακτικής Άσκησης επιχειρήσεις και 
φορείς (που συμμετέχουν σ΄ αυτή) και στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται συνεντεύξεις ενδιαφερόμενων 
φοιτητών με επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί επίσης σημαντική εισροή για το ΠΠΣ, καθώς βοηθάει το Τμήμα 
να αξιολογήσει το βαθμό απασχολησιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων του, βάσει των σύγχρονων 
αναγκών της αγοράς. 

 

Βασικές προτεραιότητες σχεδίου δράσης για ακαδημαϊκή βελτίωση 

Η συστηματική διαχείριση των πληροφοριών ποιότητας βοηθά το Τμήμα να εντοπίζει τις αδυναμίες στη 
στρατηγική και στην υλοποίηση του ΠΠΣ κι επίσης να διαμορφώσει το σχέδιο δράσης του για 
ακαδημαϊκή βελτίωση. Ειδικότερα, αυτός ο προγραμματισμός περιλαμβάνει: 

                                                           
6 H οποία πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 01.02.2015 – 26.08.2015, σε δείγμα 1.746 αποφοίτων του Τμήματος του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σε Διδάκτορες, από το 1989 (έτος 
πρώτων αποφοίτων του Τμήματος) μέχρι το 2015. 
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- Τη συνεχή προσαρμογή του ΠΠΣ στις εκάστοτε συνθήκες και στην αναμόρφωσή του, όποτε αυτό 
κρίνεται αναγκαίο και μετά από συστηματική μελέτη και διαβούλευση. 

- Την εφαρμογή Σχεδίου Προώθησης του εκπαιδευτικού (διδακτικού και ερευνητικού) έργου του 
Τμήματος (Marketing Plan). 

- Τη συστηματικότερη ένταξη της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος στο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας που αναπτύσσεται σε ιδρυματικό επίπεδο. 

- Την ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής σε ιδρυματικό επίπεδο για την αποθήκευση και τη 
συστηματική οργάνωση των δεδομένων από τη συμπλήρωση των δελτίων που γίνεται ηλεκτρονικά. 

- Τη βελτίωση της ηλεκτρονικής μορφής φόρμας των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Διδασκόντων και 
Μαθημάτων του Τμήματος, με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαμόρφωσης στατιστικών 
αναλύσεων.  

- Την ενθάρρυνση της μαζικής συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών στη διαδικασία της 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου και ορισμό ειδικής επιτροπής μελών ΔΕΠ για την επεξεργασία των 
απαντήσεων στα ερωτηματολόγια. 

- Την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής εξαμηνιαίου απολογισμού διδασκόντων και 
διδασκουσών.  
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10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΠ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΠ. 

 

Εξωτερική αξιολόγηση της ακαδημαϊκής μονάδας-ημερομηνία πραγματοποίησης 

Τον Δεκέμβριο του 2013 το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιολογήθηκε 
για πρώτη –και μοναδική μέχρι στιγμής- φορά στην ιστορία του από τετραμελή επιτροπή εξωτερικών 
αξιολογητών7, που ορίσθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Ειδικότερα, η επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος στη Χίο, κατά το χρονικό διάστημα 10 έως 13 Δεκεμβρίου του 2013. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ΑΔΙΠ στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2013. Το Τμήμα 
προετοιμάσθηκε για την σχετική διαδικασία και την υποδοχή της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ και ανταποκρίθηκε πλήρως σε όλα τα αιτήματα της επιτροπής.  

Βασικές ενέργειες και διαπιστώσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Τα κυριότερα στοιχεία που εξέτασε η επιτροπή ήταν: ‘Δηµοσιεύσεις 2012-2013’, ‘Ετήσια Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης‚ 2011-2012’, ‘Οδηγός Σπουδών ΔΠΜΣ 2013-2014’, ‘Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ 
2013-2014’, ‘Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ 2013-14_Short version’, ‘Πίνακες δεικτών αξιολόγησης 2012-13’. 
Επίσης, επιπρόσθετα στοιχεία αντλήθηκαν από την επιτροπή από τον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://modip.aegean.gr), καθώς και από τις παρεχόμενες πληροφορίες κατά τη 
διάρκεια των παρουσιάσεων και των επιτόπιων επισκέψεων στις διοικητικές, εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές μονάδες του Τμήματος (διοικητικές υπηρεσίες, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια).  

Η τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που κατατέθηκε από την επιτροπή (Ιανουάριος 2014) 
παρουσίασε σημαντικές θετικές και αισιόδοξες για τη μελλοντική πορεία του Τμήματος διαπιστώσεις, 
καθώς και προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης, σε διάφορες πτυχές της διοικητικής, εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής δραστηριότητάς του. Όλα αυτά τα δεδομένα καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν, συζητήθηκαν 
ευρέως και βέβαια λαμβάνονται διαρκώς υπόψη στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης και 
αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών και έρευνας. Άλλωστε η προσπάθεια αυτή, που αφορά στις 
φυσιολογικές, με την πάροδο του χρόνου και αναγκαίες για κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα αναμορφώσεις στη 
στρατηγική και στις ακαδημαϊκές προτεραιότητες, αποτελεί σε διαρκή βάση μια από τις κύριες δικές μας 
επισημάνσεις περί αξιολόγησης, έτσι ώστε να είναι πάντοτε γνωστοί και σαφείς οι στρατηγικοί στόχοι 
του Τμήματος και να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, τις διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές 
και τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.  

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης διαπιστώνει σε σχέση με τη συνολική αποστολή 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, που εδράζεται πάνω σε τρεις γενικούς ιδρυτικούς στρατηγικούς 
στόχους (βάσει του ΦΕΚ Ίδρυσης του Τμήματος 31/20.03.1984, τ.Α΄) και οι οποίοι είναι: 

                                                           
7 1. Dr. George Vozikis, (President) Director, Institute for Family Business, Department of Management Craig School of Business, 
California State University, Fresno, USA 2. Dr. Eleni Stroulia, Professor, NSERC/AITF (w. IBM support) IRC on Service Systems 
Management, Department of Computing Science, University of Alberta, Edmonton, Canada 3. Prof. Dr. –Ing. Constantin Kinias, 
CEO, ergoTOP-I.A.U. Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH (Institute for Ergonomics and 
Business Improvement) Kiel, Germany 4. Dr. Alkis Thrassou, Professor of Marketing, School of Business, University of Nicosia, 
Cyprus. 

http://modip.aegean.gr/
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Η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 
των οικονομικών μονάδων, εξασφαλίζοντας την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον 
κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων, στη διοίκηση των επιχειρήσεων που επιδιώκεται μέσω: 

1. της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης σε τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, 
2. της έρευνας, μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και  
3. της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, 

ότι: 

 Ο πρώτος στόχος επιτυγχάνεται με μεγάλη επιτυχία.  

 Ο δεύτερος στόχος εκπληρώνεται εν μέρει, αλλά υπάρχουν σημαντικές προοπτικές επίτευξης 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τα προσόντα (τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν περισσότερο 
και να αξιοποιηθούν καλύτερα).  

 Ο τρίτος στόχος είναι ως επί το πλείστον επιτυχής όσον αφορά τις συνεργασίες με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και λιγότερο σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Ενέργειες αξιοποίησης των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης-Σχέδιο Δράσης 

Το ΤΔΕ είναι σαφώς προσηλωμένο στις προτεραιότητες και στη σημασία της διαδικασίας της εξωτερικής 
αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται και στοιχειοθετούνται από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Σταθερός στόχος πάντοτε είναι η ανταγωνιστική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών καθώς και 
του ερευνητικού και επιστημονικού έργου μας σε ευρωπαϊκό (αλλά και ευρύτερα διεθνές) επίπεδο. Κατά 
συνέπεια, το Τμήμα προχώρησε σε αναθεώρηση του ΠΠΣ που έγινε το 2015, μετά και τα πορίσματα της 
Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ειδικότερα, έγινε αναμόρφωση των κατευθύνσεων, με τη μείωσή τους 
από πέντε (Διοίκηση-Οργάνωση Επιχειρήσεων και Νέες Τεχνολογίες, Marketing, Διοίκηση Τουρισμού, 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Επιχειρησιακή Οικονομική) σε τρεις (Διοίκηση, Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική, Τουρισμός), προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση σε γνωστικά πεδία που 
μπορεί να θεραπεύσει το Τμήμα και αναδιάρθρωση του κορμού των υποχρεωτικών μαθημάτων. 
Γνώμονα των αλλαγών αποτέλεσαν η συστηματική μελέτη και διαβούλευση επί των συστάσεων της 
Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, ενώ αξιοποιήθηκαν επίσης στοιχεία του φοιτητολογίου, των 
ερωτηματολογίων των φοιτητών και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό της ΟΜΕΑ. Παράλληλα, εφαρμόζεται 
επακριβώς η πολιτική των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) προβλέποντας την απόκτηση 30 
ECTS ανά εξάμηνο και συνολικά 240 για την απόκτηση του πτυχίου.  

Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό των συστάσεων της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης που έχουν 
αξιοποιηθεί από την ακαδημαϊκή μονάδα εκτιμάται περίπου στο 70%. Το Τμήμα καταβάλλει διαρκή και 
σημαντική προσπάθεια για την περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού. Ωστόσο, θεσμικοί περιορισμοί 
εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών στη εκπαιδευτική και εν γένει 
ακαδημαϊκή λειτουργία και στο έργο του Τμήματος.  

Στον Φάκελο Β10, Αρχείο Β10.9, παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις της Έκθεσης Εξωτερικής 
Αξιολόγησης, ο βαθμός συμμόρφωσης του Τμήματος σε κάθε ένα απ’ αυτά και οι αντίστοιχες ενέργειες 
(Σχέδιο Δράσης), που έχουν αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σημαντικές δράσεις-γεγονότα από την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση έως σήμερα 

Το Τμήμα προσπαθεί συνεχώς να ενισχύσει την εξωστρέφεια και τη διεθνή ακτινοβολία του, την 
ερευνητική του δραστηριότητα και τη στενότερη διασύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του 
δράσης με την επιχειρηματική ανάπτυξη, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες στους φοιτητές του και στις φοιτήτριες του και να διασφαλίζει την υψηλή απασχολησιμότητα 
των αποφοίτων του. Ενδεικτικές δράσεις-γεγονότα προς αυτή την κατεύθυνση, , από την τελευταία 
εξωτερική αξιολόγηση έως σήμερα, είναι οι εξής: 
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 Στην προσπάθεια διεθνούς αναγνώρισης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ΤΔΕ σημαντικό 
γεγονός και ύψιστη τιμή για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
θεωρείται η αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματός μας του Καθηγητή στο London School 
of Economics της Μεγάλης Βρετανίας Χριστόφορου Πισσαρίδη (στις 13/5/2014), ο οποίος τιμήθηκε 
το 2010) με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών. Λίγους μήνες νωρίτερα (και πιο συγκεκριμένα στις 
28/11/2013) είχε προηγηθεί η αναγόρευση σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος του Καθηγητή John 
Tribe του Πανεπιστημίου του Surrey της Μεγάλης Βρετανίας, μιας από τις πιο σημαίνουσες 
προσωπικότητες στον επιστημονικό χώρο του τουρισμού διεθνώς. 

 Η τακτική συμμετοχή ομάδων φοιτητών και φοιτητριών σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη συμμετοχή του Τμήματός μας με ομάδες φοιτητών 
και φοιτητριών στον 5ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΣΕΝ / JA 
Greece JA Start Up 2019 8 . Επίσης, ομάδα φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και του ΜΒΑ, συμμετείχαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού CFA Institute Research 
Challenge (που πραγματοποιήθηκε στις 2/3/2019 στην Αθήνα). Ο CFA (Certified Financial Analyst) 
είναι ένας διεθνής οργανισμός που δίνει πιστοποιήσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης και που 
κάθε χρόνο διενεργεί ένα διαγωνισμό χρηματοοικονομικής ανάλυσης (αποτίμησης μιας εταιρείας), 
στον οποίο κάθε πενταμελής ομάδα έχει έναν ακαδημαϊκό επιβλέποντα (μέλος ΔΕΠ του ΤΔΕ) κι έναν 
επαγγελματία "μέντορα". Πρέπει να επισημανθεί ότι το Τμήμα μας συμμετέχει στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό τα τελευταία πέντε χρόνια.  

 Η καθιέρωση εκπαιδευτικής εκδρομής στις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από το εαρινό εξάμηνο του 2018 
σε Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον. Ειδικότερα, την εκδρομή (διάρκειας δύο εβδομάδων περίπου) 
οργάνωσε το Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΔιΤεΚ), σε συνεργασία με το 
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου. Συμμετείχε κατόπιν αξιολόγησης 
ομάδα 6 φοιτητών και φοιτητριών, που συνοδεύονταν από 2 μέλη ΔΕΠ του ΤΔΕ και την υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου. Έγιναν επισκέψεις στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, στο Κογκρέσο, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve Bank), σε 
πανεπιστήμια και πολυεθνικές κι έγιναν συναντήσεις με επιχειρηματικά και πολιτικά στελέχη της 
Ομογένειας και της Χιακής Κοινότητας της Νέας Υόρκης, ενώ όλη η ομάδα παρέλασε (ως 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου) στην επίσημη μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο της Νέας 
Υόρκης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και η βράβευση των 
προπτυχιακών φοιτητών μας με τα βραβεία αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που είναι 
ενδεικτική για την έμφαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αριστεία (όπως έχει αναφερθεί 
ενδεικτικά, ο κ. Κωνσταντίνος Κωσταρής βραβεύθηκε για το διακεκριμένο ερευνητικό του έργο στο 
χώρο της οικονομετρίας, το οποίο εκπόνησε ως προπτυχιακός φοιτητής του ΤΔΕ). 

 Η προσπάθεια σύναψης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με φορείς, με σκοπό τη δημιουργία/διεύρυνση 
ενός σταθερού δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών και οργανισμών σε ετήσια βάση, όπως με την 
εταιρεία τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. από το 2017 και το Γενικό Νοσοκομείο Χίου από το 2018.  

 Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των σύγχρονων υποδομών και δομών έρευνας (και μέσω αυτών 
της εκπαίδευσης) με τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας σε συνεργασία με τον Δήμο Χίου και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χίου στην περιοχή «Ταμπάκικα Χίου» ιδιοκτησίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ήδη έχει συμπληρωθεί (Ιανουάριος 2019) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου), σε συνεργασία με τον Δήμο Χίου (Τεχνική Υπηρεσία), Τεχνικό Δελτίο 
με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών κτιρίων, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου 

                                                           
8 To πρόγραμμα "Start Up" είναι ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Junior Achievement Europe, που υλοποιείται 
ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές 18-30 
ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους 
τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. 
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Αιγαίου στη Χίο, για τη δημιουργία «Κέντρου Καινοτομίας» στην περιοχή «Ταμπάκικα» του Δήμου 
Χίου», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Περιφερειακό Πρόγραμμα Βορείου 
Αιγαίου) 2021-27. Η πρόταση αυτή στην οποία συμμετείχε ενεργά το ΤΔΕ (εκπρόσωπος του οποίου 
παρουσίασε τη σχετική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου), προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου 
Καινοτομίας (Ερευνητικού Τεχνοπόλου) στον συγκεκριμένο χώρο, που θα περιλαμβάνει 
Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και ερευνητικές δομές (π.χ. Εργαστήρια, Ινστιτούτα) από τα Τμήματα 
της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου, οι οποίες σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας. Συγκεντρώνοντας σ’ ένα κτίριο πολλαπλές ερευνητικές μονάδες, θα 
ενισχυθούν τόσο οι συνέργειες μεταξύ των ερευνητικών αυτών δομών, αναβαθμίζοντας την 
ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα και την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου, όσο και η 
διασύνδεση με την τοπική (και όχι μόνο) επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 Η συνεχής προώθηση της φοιτητικής αριστείας, που επιβραβεύεται (και) με τον θεσμό των βραβείων 
επίδοσης, τα οποία προέρχονται από ίδιους πόρους του Τμήματος ή από ιδιώτες/επιχειρήσεις (η 
βράβευση των φοιτητών γίνεται στο πλαίσιο της πανηγυρικής τελετής Καθομολόγησης των 
πτυχιούχων). Για τον λόγο αυτό ειδικά έχει συσταθεί επιτροπή για την προβολή του Τμήματος και 
για την εξεύρεση χορηγιών-βραβείων επίδοσης, από φορείς και ιδιώτες. Η προσπάθεια αυτή έχει 
αρχίσει να αποδίδει καρπούς αφού τα τελευταία τρία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση των 
χορηγούμενων χρηματικών βραβείων αριστείας από εξωτερικούς φορείς.  

 Η ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών. Η πολιτική ποιότητας του ΤΔΕ ενισχύει 
συνεχώς τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών ως μηχανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, 
επιστημονικής εξωστρέφειας και ευρύτερης πνευματικής καλλιέργειας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
του Τμήματος συμμετέχουν κάθε χρόνο στο πρόγραμμα Erasmus+ τόσο στο πλαίσιο της πρακτικής 
άσκησης (placement) όσο και στο πλαίσιο της κινητικότητας για σπουδές (ενδεικτικά, κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 μετακινήθηκαν πέντε φοιτητές/τριες σε χώρες του χάρτη Erasmus+, ο 
οποίος διευρύνεται συνεχώς με νέες συνεργασίες). Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, 
ειδικά ως προς την αναγνώριση της κινητικότητας των φοιτητών, η πολιτική ποιότητας του ΤΔΕ 
μεριμνά για την αναγνώριση των μονάδων ECTS των μαθημάτων που παρακολουθούν στο 
εξωτερικό, καθώς και για την αναγνώριση μονάδων ECTS για την πρακτική άσκηση (Erasmus+ 
placement). Επιπλέον, η αναγνώριση των ECTS γίνεται με την εμφάνισή τους τόσο στην αναλυτική 
κατάσταση βαθμολογίας, όσο και στο Παράρτημα Διπλώματος.  

 Η σημαντική συμμετοχή του Τμήματος στην πραγματοποίηση του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου για 
την Ανάπτυξη της Χίου (Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προσκεκλημένος Ομιλητής 
ορίστηκε μέλος ΔΕΠ του ΤΔΕ), που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τη Χιακή Κοινωνία «Γιάννης Καράλης», σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς, 
κοινωνικοοικονομικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς της Χίου. Στο συνέδριο συμμετείχε 
σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών από την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, παραγωγικών και 
κοινωνικών φορέων, καθώς επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιοι διδάκτορες 
και νέοι ερευνητές και ερευνήτριες. Η αποδοχή του συνεδρίου από την τοπική κοινωνία ήταν 
καθολική και μπορεί να αποτελέσει (σε τακτική βάση) έναν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας και 
εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ των τοπικών φορέων (Πανεπιστημίου, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίου, λοιπών Επαγγελματικών, Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων, 
Τοπικών Προσωπικοτήτων). Μέσω του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών όπως και 
της συμμετοχής του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση 
Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» το Τμήμα έχει (συν)διοργανώσει αριθμό 
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων όπως η συνάντηση του Tourism Research Center το 2013, το 
συνέδριο της International Academy for the Study of Tourism το 2015 και το διεθνές συνέδριο 
τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο το 2013 και στη Σαντορίνη το 2017. 
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Καταληκτικά, είναι κοινή πεποίθηση μέσα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η διαδικασία 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό θεσμό, συμβάλλοντας στον εντοπισμό των 
αδυναμιών, στον αναστοχασμό, στην ανατροφοδότηση και τελικά στη βελτίωση των Προγραμμάτων 
Σπουδών και της λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Β2 Πολιτική ποιότητας ΠΠΣ 

Β3 Οδηγός Σπουδών (με πιστωτικές μονάδες ECTS, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα) 

Β4 Εσωτερικός Κανονισμός ΠΠΣ και λοιποί κανονισμοί (π.χ. κινητικότητας, πρακτικής άσκησης κ.λπ.) 

Β5 Περιγράμματα μαθημάτων για όλα τα μαθήματα 

Β6 Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων για το ΠΠΣ 

Β7 Υποδείγματα ερωτηματολογίων φοιτητών και αποτελέσματα επεξεργασίας τους 

Β8 Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από την ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ) 

Β9 Το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων ποιότητας (ενότητες: Τμήμα, ΠΠΣ) του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα ακαδ. έτη 2015-2016, 2016-2017/ ημερ. 
έτη 2016, 2017 (εκτύπωση από το ΟΠΕΣΠ) 

Β10 Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κ.λπ.) 

 




