
 

 

Κριτήρια αξιολόγησης πρότασης για την κατάτμηση ακαδημαϊκής μονάδας 

 

Μέρος Α’:  Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η συνηθέστερη ακαδημαϊκή μονάδα που εμπίπτει στην παρούσα διαδικασία είναι το Τμήμα. Εφεξής 

το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται στο Τμήμα, αλλά τα κριτήρια και η διαδικασία μπορούν εύκολα να 

εφαρμοστούν και σε άλλες ακαδημαϊκές μονάδες. Οι προτάσεις για κατάτμηση Τμήματος 

καταλήγουν είτε στη δημιουργία νέων Τμημάτων ή την απορρόφηση μέρους ή μερών του υπό 

κατάτμηση Τμήματος από άλλα υφιστάμενα συναφή Τμήματα του Ιδρύματος. Συνεπώς 

δημιουργούνται δύο ενδεχόμενα, κατά περίπτωση: 

α) Η σύνταξη πρότασης για δημιουργία νέου Τμήματος, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση 

τα «Κριτήρια αξιολόγησης πρότασης για την Ίδρυση νέου Τμήματος» που έχει αποφασίσει η 

ΕΘΑΑΕ και παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου (Μέρος Β’). 

β) Η σύνταξη πρότασης για ριζική μεταβολή ή αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών 

υφιστάμενου Τμήματος, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως αντικείμενο 

επαναπιστοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών με τις αλλαγές που προέκυψαν 

κατά την απορρόφηση. Η επαναπιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμένο χρόνο 

της επανάληψης της διαδικασίας. 

 

Μέρος Β’:  Κριτήρια αξιολόγησης πρότασης για την Ίδρυση νέου Τμήματος 

1. Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και αποστολή 

o Θα πρέπει να προσδιορίζονται η φυσιογνωμία και η αποστολή του νέου Τμήματος. 

2. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης  

o Θα πρέπει να εκτίθεται η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του νέου τμήματος. Η στρατηγική 

αυτή θα πρέπει να προκύπτει από τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις σπουδές 

και την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο, (SWOT Analysis, ισχυρά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, 

κίνδυνοι). 

3. Θεμελίωση της σκοπιμότητας ίδρυσης 

Η σκοπιμότητα της ίδρυσης του νέου τμήματος θα πρέπει να αιτιολογείται 

o με βάση τις ανάγκες της Οικονομίας, εθνικής και περιφερειακής (οικονομικοί κλάδοι, 

απασχόληση, προσφορά-ζήτηση, προσδοκώμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα)· 

o με βάση τη σύγκριση με άλλα εθνικά και διεθνή προγράμματα σπουδών στο ίδιο επιστημονικό 

πεδίο· 

o με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης (state-of-the-art) 
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o με βάση τον υφιστάμενο ακαδημαϊκό χάρτη. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξηγείται σε τι 

διαφοροποιείται το προτεινόμενο από τα υφιστάμενα Τμήματα και πώς επηρεάζεται από τη 

σημερινή κατάσταση του ακαδημαϊκού χάρτη στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο. 

 

 

4. Θεμελίωση της βιωσιμότητας του νέου Τμήματος 

Θα πρέπει να αναφέρονται οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, οι δυνατότητες χρηματοδότησης, 

οι υπηρεσίες και οι διαθέσιμοι πόροι:  

o σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές (κτίρια, αίθουσες, εργαστήρια, εξοπλισμός, κ.λπ.) 

o σε προσωπικό (υφιστάμενο και νέο, ανά κατηγορία, ειδικότητα, βαθμίδα και εργαστήριο). Ειδικά 

για το ακαδημαϊκό προσωπικό, θα πρέπει να δίνονται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρωσης 

των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ και η δέσμευση της Σχολής και του Ιδρύματος για την 

παραχώρησή τους σε βάθος πενταετίας 

o σε χρηματοδότηση (δυνατότητα χρηματοδότησης από δημόσιους και μη πόρους) 

o σε υπηρεσίες (κεντρικές, Τμήματος/ φοιτητικής στήριξης, ψηφιακές, διοικητικές, κ.λπ.). 

5. Διάρθρωση Σπουδών 

Θα πρέπει να παρουσιάζεται η διάρθρωση των σπουδών, και συγκεκριμένα: 

o Η οργάνωση των σπουδών: Σε ποιες κατηγορίες υπάγονται τα μαθήματα; Πώς κατανέμονται σε 

εξάμηνα; Ποια είναι η αντιστοιχία τους με το European Credit Transfer System (ECTS); 

o Μαθησιακή διαδικασία: Θα πρέπει να εξηγείται πώς διασφαλίζεται η φοιτητο-κεντρική 

προσέγγιση (τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών πέραν των παραδοσιακών 

μεθόδων).  

o Μαθησιακά αποτελέσματα: Θα πρέπει να αναφέρονται  οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 

που αποκτούν οι απόφοιτοι και τα απονεμόμενα επαγγελματικά δικαιώματα. 

6. Αριθμός Εισακτέων 

o Θα πρέπει να προσδιορίζεται ο προτεινόμενος αριθμός εισακτέων σε βάθος πενταετίας. 

o Θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν αντίστοιχα Τμήματα σε άλλα ΑΕΙ με δικαίωμα μετεγγραφής 

από/προς το προτεινόμενο Τμήμα. 

7. Έρευνα 

o Είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι ερευνητικές προτεραιότητες στο επιστημονικό πεδίο, οι 

ευκαιρίες για διεπιστημονική έρευνα, η πρόκληση σε νέες γνώσεις, οι ενδεχόμενες ερευνητικές 

συνεργασίες, κ.λπ. 

8. Διασφάλιση ποιότητας 

o Θα πρέπει να δηλώνεται η πολιτική και η στοχοθεσία διασφάλισης ποιότητας, όπως προκύπτει 

από τις εμπειρίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος μέχρι σήμερα. 
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Μέρος Γ’ :  Τεκμηρίωση αιτήματος 

Η τεκμηρίωση του αιτήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 

α. Συμπληρωμένο το παρόν ερωτηματολόγιο με τις αιτούμενες πληροφορίες 

β. Αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση της ΜΟΔΙΠ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα ανωτέρω 

«Κριτήρια αξιολόγησης πρότασης για τη δημιουργία νέου Τμήματος» και 

γ. Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ιδρύματος που θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη 

ακαδημαϊκή ανασυγκρότησή του, λόγω της σχεδιαζόμενης ίδρυσης νέου/ων Τμημάτων 

(επικαιροποιημένη SWOT ανάλυση σε επίπεδο Ιδρύματος). 

 


