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1  Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση 

της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Τμήμα, καθώς και 

ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.  

1.1  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 
Τμήμα. 

• Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Πνευματικός Δημήτριος Καθηγητής Πρόεδρος 

Δημητριάδου Αικατερίνη Καθηγήτρια Μέλος (ΔΕΠ) 

Χρυσοστόμου Δήμητρα Φοιτήτρια Μέλος (Φοιτήτρια) 

   

   

   

 

• Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης (βάλτε 

Χ σε ότι ταιριάζει.; 

ΜΟΔΙΠ x  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ x ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

  ΜΥΦΕΟ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Άλλο    Περιγράψτε     

 

• Ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

1. Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ Χ 
2. Η ηλεκτρονική γραμματεία των τμημάτων X 
3. Το σύστημα rescom διαχείρισης του ΕΛΚΕ,   
4. Το σύστημα της οικονομικής υπηρεσίας,   
5. Το ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ  

6. Άλλο  

 

• Ημερομηνία συζήτησης των αποτελεσμάτων στη Συνέλευση του Τμήματος 

Αρ. Συνέλευσης: 25/27-11-2020 (Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 

φοιτητών και διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας) 

  



2  Παρουσίαση του Τμήματος 
2.1 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων 
(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

 
2.2  Διαχείριση της Ποιότητας 

2.2.1 Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

Α/Α Επιτροπή Ημερομηνία Θεσμοθέτησης 

1 
Επιτροπή εκπροσώπων ΕΛΚΕ Αρ.Συν. 2/27-6-2019 

(Πνευματικός- αναπλ. 
Παπαδοπούλου Β.) 

2 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 
ERASMUS 

Αρ.Συν. 2/27-6-2019 
(Δημητριάδου Αικ.) 

3 
Σύμβουλος Σπουδών Αρ.Συν. 9/6-2-2020 

(Δημητριάδου Αικ.) 

4 

Επιτροπή Ακαδημαϊκών 
θεμάτων και αναμόρφωσης 
προγράμματος σπουδών 

Αρ.Συν. 1/12-6-2019 
(Πνευματικός- Στεφάνου – 
Κωνσταντινίδου) 
Αρ.Συν. 1/12-6-2020 
(Πνευματικός- Στεφάνου – 
Γκιαούρη) 

5 
Υπεύθυνος φοιτητικών 
θεμάτων 

Αρ.Συν. 2/27-6-2019 
(Παπαδοπούλου Β.) 

6 

Επιτροπή αξιολόγησης 
υποψηφιοτήτων έκτακτων 
διδασκόντων  

Αρ.Συν. 4/09-09-2019 
(Πνευματικός- Στεφάνου – 
Κωνσταντινίδου) 
Αρ.Συν. 15/01-07-2020 
(Πνευματικός- Στεφάνου – 
Γκιαούρη) 
 

 

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

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 

Α/Α Κανονισμός Ημερομηνία 
Αρχικής Έγκρισης  

Ημερομηνία 
Τελευταίας 
Αναθεώρησης  

1 

Κανονισμός 
Προγράμματος 
Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Αρ.Συν. 2/27-06-
2019 

Αρ.Συν. 10/25-2-
2020 

2 

Πληροφορίες 
Πρακτικής Άσκησης 
εμπεριέχονται στον 
Κανονισμό 
Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Δεν υπάρχει 
ακόμα ξεχωριστός 
κανονισμός 
(2021) 

 

3 
Κανονισμός 
Πτυχιακής 
Εργασίας 

Δεν υπάρχει 
ακόμα κανονισμός 
(2021) 

 

    

    

    



 

3  Προγράμματα Σπουδών 
3.1  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;  

Κριτήριο ΝΑΙ ΟΧΙ Καταγράψτε/Αναλύστε/Τεκμηριώστε 

Υπάρχουν διαδικασίες 
ελέγχου της 
ανταπόκρισης αυτής; 

Χ 

 Τα μαθήματα και τα διαγράμματα 
των μαθημάτων συζητώνται και 
αναθεωρούνται κατ’ έτος. 
Λαμβάνονται υπόψη και οι 
αξιολογήσεις των φοιτητών στο 
σύστημα της ΜΟΔΙΠ.   

Υπάρχουν διαδικασίες 
αξιολόγησης και 
αναθεώρησης του 
Προγράμματος 
Σπουδών; 

Χ 

 Τα μαθήματα και τα διαγράμματα 
των μαθημάτων συζητώνται και 
αναθεωρούνται κατ’ έτος. 
Λαμβάνονται υπόψη και οι 
αξιολογήσεις των φοιτητών στο 
σύστημα της ΜΟΔΙΠ.   

Δημοσιοποιείται το 
Πρόγραμμα Σπουδών; 

Χ 
 Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος  

Υπάρχει διαδικασία 
παρακολούθησης της 
επαγγελματικής 
εξέλιξης των 
αποφοίτων; 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη απόφοιτοι 

 

 

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

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;  

Ερώτηση Απάντηση 

Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού 
/ ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

100% μαθήματα Κορμού (δεν 
υπάρχουν κατευθύνσεις) 

Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
προσφέρονται; 

Κατά το 2019-2020 φοιτούσαν 
μόνον φοιτητές του 1ου έτους 
στο οποίο δεν προσφέρονται 
μαθήματα Ελεύθερης 
Επιλογής.  

Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών 
μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο 
σύνολο των μαθημάτων; 

22/54 Υποχρ. μαθήματα 40,7% 
18/54 Υποχρ. επιλογής 33,3 % 
12/54 Ελεύθ. Επιλογής 22,2% 
2/54 Πρακτική Άσκηση (3,7%). 
 
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα να 
εκπονήσουν πτυχιακή εργασία 
έναντι παρακολούθησης 4 
μαθημάτων ελεύθερης 
επιλογής. 



Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ 
μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών 
γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; 

Τα 20 μαθήματα Υποβάθρου 
(37%) καλύπτουν ένα μεγάλο 
εύρος της Επιστήμης της 
Ψυχολογίας. Ταυτόχρονα όλα 
τα μαθήματα Υποβάθρου 
συνοδεύονται από 
Εργαστηριακές Ασκήσεις όπου 
γίνεται η σύνδεση με τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές 
περιοχές που αντιστοιχούν σε 
κλάδους της Ψυχολογίας και 
με ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
 
Επιπρόσθετα, τα 34 Μαθήματα 
(Αγγλικά, ΥΕ & ΕΕ και Πρακτική 
Άσκηση 63%) συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.    

Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα 
προγράμματα σπουδών και πόσα δίνονται σε 
άλλα προγράμματα σπουδών; 

Υπό διαπραγμάτευση με άλλα 
Τμήματα. 

Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Στο Τμήμα διδάσκεται μία ξένη 
γλώσσα η Αγγλική σε δύο 
υποχρεωτικά εξαμηνιαία 
μαθήματα. 

 

3.1.3 Εξεταστικό σύστημα; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Εφαρμόζονται, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 
τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; 

Ναι (Η εξέταση μπορεί να 
είναι προφορική ή γραπτή. 
Στην τελική βαθμολογία 
συνυπολογίζεται η 
παρακολούθηση και η 
επίδοση σε τυχόν γραπτή 
εργασία που εκπονήθηκε είτε 
στο πλαίσιο του μαθήματος 
είτε στις εργαστηριακές, 
φροντιστηριακές ή πρακτικές 
ασκήσεις.) 

Υπάρχει διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 
πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας; Είναι 
διαφανής; 

Ναι (Σύμφωνα με τον Οδηγό 
Σπουδών η διαδικασία 
αναφέρεται στον Κανονισμό 
Πτυχιακής εργασίας. Ο 
Κανονισμός Πτυχιακής 
Εργασίας θα ολοκληρωθεί και 
εγκριθεί κατά το επόμενο  
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) 

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική 
εργασία; 

Ναι (Σύμφωνα με τον Οδηγό 
Σπουδών η διαδικασία 
αναφέρεται στον Κανονισμό 
Πτυχιακής εργασίας. Ο 
Κανονισμός Πτυχιακής 
Εργασίας θα ολοκληρωθεί και 



εγκριθεί κατά το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) 

 

3.1.4 Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το 
εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

Όχι 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
(απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

Όχι 

Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς 
εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, 
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο 
προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; 

Προς το παρόν δεν υπάρχει 
μόνιμο διδακτικό προσωπικό. 

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 

Όχι 

Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς 
διδακτικών μονάδων (ECTS); 

Ναι 

Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα 
εφαρμογής του συστήματος ECTS; 

Πληροφορίες για το σύστημα 
ECTS αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του Οδηγού Σπουδών 
του Τμήματος  

 

3.1.5 Πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών;  

Ναι  

Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για 
όλους τους φοιτητές; 

Ναι 

Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, 
ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; 

Η Πρακτική Άσκηση 
προβλέπεται κατά το 4ο έτος 
σπουδών και αναμένεται να 
ξεκινήσει κατά το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2022-2023. 

Ποια είναι η διάρκεια της; 2 μήνες 

Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά 
την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση 
πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; 

Είναι δυνατόν αλλά όχι 
απαραίτητα. 

Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; Αυτές αναμένεται να 
εξειδικευθούν όταν 
ολοκληρωθούν όλες οι 
συνεργασίες με φορείς που θα 
δεχθούν φοιτητές και 
φοιτήτριες του Τμήματος για 
Πρακτική Άσκηση, καθώς και 
τα διαθέσιμα προγράμματα 
επιχορήγησης της Πρακτικής 
Άσκησης.  

 



3.2  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

3.2.1 Καταγράψτε τους τίτλους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της αγωγής: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη 

Διδασκαλία και τη Μάθηση» της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με 

επισπεύδων το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.   

3.2.2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.  

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της αγωγής: 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση» 

της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών συμμετέχουν το Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΠΔΜ (επισπεύδων Τμήμα), το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 

και το Τμήμα Ψυχολογίας. 

3.2.3 Δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών;  

Ερώτηση Απάντηση 

Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού 
/ ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

 

Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
προσφέρονται; 

 

Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών 
μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο 
σύνολο των μαθημάτων; 

 

Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ 
μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών 
γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων 
στο σύνολο των μαθημάτων; 

 

Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα 
προγράμματα σπουδών και πόσα δίνονται σε 
άλλα προγράμματα σπουδών; 

 

Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα;  

 

3.2.4 Εξεταστικό σύστημα; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Εφαρμόζονται, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 
τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; 

 

Υπάρχει διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 
μεταπτυχιακής εργασίας; Είναι διαφανής; 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας για την μεταπτυχιακή εργασία; 

 

 

3.2.5 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

• Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 



 

3.2.6 Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει  διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών 
φοιτητών; 

 

Ποιο ποσοστό αποδοχής υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών; 

 

Δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και 
τα αποτελέσματα της επιλογής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών; 

 

 

3.2.7 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το 
εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών; 
(απόλυτος αριθμός και ποσοστό) 

 

Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε 
ξένη γλώσσα; 

 

 

3.3  Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Στο Τμήμα Ψυχολογίας προβλέπεται η δυνατότητα των φοιτητών να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους σε 2ο και 3ο Κύκλο Σπουδών. Ωστόσο, αυτό θα καταστεί δυνατόν όταν το 

Τμήμα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό και υπάρξουν πτυχιούχοι του Τμήματος.   

3.3.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 

Δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών; 

 

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της 
επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 
Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 

 

 

3.3.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 

Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου;  

Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής 
μεθοδολογίας; 

 

 

3.3.3 Εξεταστικό σύστημα; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 

Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών 
επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά 
Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών 
επιτροπών; 

 



Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή;  

 

 

3.3.4 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;  

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής 
υποψηφίων διδακτόρων; 

 

Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

 

 

3.3.5 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 

Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το 
εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές; 

 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων 
διδακτόρων; 

 

Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 

 

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα 
και φορείς του εξωτερικού; 

 

Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους 
υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή 
τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» 
(summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, 
υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

 

 

  



 

4  Διδακτικό έργο 
4.1  Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές; 

Ναι, μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος της ΜΟΔΙΠ. 

Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος 
διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος; 

Το Τμήμα δεν διαθέτει μόνιμο 
διδακτικό προσωπικό. Ο 
διδακτικός φόρτος του 
έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού ποικίλλει από 5 (3 
διδακτικές ώρες + 2 
συνεργασία με τους φοιτητές) 
μέχρι και 40 ώρες την 
εβδομάδα για τους 
Ακαδημαϊκούς Υπότροφους 
πλήρους απασχόλησης.  

Σε τι ποσοστό τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Δεν υπάρχει προς το παρόν 
μόνιμο διδακτικό προσωπικό 
στο Τμήμα. 

Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 
διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό; 

Δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και υποψήφιοι 
διδάκτορες στο Τμήμα.  

 

4.2  Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας;  
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του 
περιεχομένου των μαθημάτων και των 
διδακτικών μεθόδων; 

Ναι, κάθε χρόνο την άνοιξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
διεθνείς εξελίξεις, την 
κυκλοφορία νέων 
συγγραμμάτων και την 
αξιολόγηση των φοιτητών 
επικαιροποιείται το 
περιεχόμενο των μαθημάτων 
και εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος.   

Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται; 

Διαλέξεις, εργαστηριακές 
ασκήσεις, εργασία σε ομάδες. 

Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που 
συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

Το ποσοστό των 
εγγεγραμμένων φοιτητών που 
συμμετέχουν στις εξετάσεις 
αγγίζει το 100%.  

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών 
στις εξετάσεις; 

Το ποσοστό επιτυχίας στις 
εξετάσεις κυμαίνεται από 85% 
με 100%. 

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Δεν υπάρχουν πτυχιούχοι του 
Τμήματος. Οι πρώτοι φοιτητές 
που θα λάβουν πτυχίο θα είναι 
με το τέλος του Ακαδημαϊκού 
Έτους 2022-2023. 



Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη 
λήψη πτυχίου; 

Αναμένεται να είναι 4 χρόνια. 

 

4.3  Οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των 
μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; 

Μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας eclass και στο 
πρώτο μάθημα κάθε 
εξαμήνου. 

Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων των μαθημάτων; 

Η αξιολόγηση τόσο κατά την 
διάρκεια όσο και στο τέλος 
του εξαμήνου αφορά στον 
έλεγχο επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων. 

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν 
εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους 
πεδίο;  

Δεν υπάρχουν μόνιμο 
διδακτικό προσωπικό. Το 
έκτακτο διδακτικό προσωπικό 
κατά κανόνα διδάσκει 
γνωστικά αντικείμενα που 
εμπίπτουν στο γνωστικό τους 
πεδίο. 

 

4.4  Εκπαιδευτικά βοηθήματα; 
• Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Τα Εκπαιδευτικά Βοηθήματα προτείνονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Καταβάλλεται 

προσπάθεια να επικαιροποιούνται οι τίτλοι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

της διδασκόμενης ύλης. Το Τμήμα δεν διαθέτει διαδικασία μέτρησης του ακριβούς 

ποσοστού κάλυψης της ύλης ανά μάθημα.  

4.5 Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 
Ερώτηση Απάντηση  

1. Αίθουσες διδασκαλίας: Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 χρησιμοποιήθηκαν 
δύο αίθουσες διδασκαλίας, 
δύο αμφιθέατρα και το 
εργαστήριο των Η/Υ της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών.  Επίσης, λόγω 
COVID-19 στο εαρινό εξάμηνο 
χρησιμοποιήθηκαν εικονικές 
αίθουσες διδασκαλίας.  

1.1 Αριθμός και χωρητικότητα.  Το Τμήμα φιλοξενείται στην 
Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών.  
Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 χρησιμοποιήθηκαν 
δύο αίθουσες διδασκαλίας, 
δύο αμφιθέατρα και το 
εργαστήριο των Η/Υ της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 



Επιστημών – Συνολική Χωρ: 
811 άτομα. 
 

1.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη το 
Τμήμα Ψυχολογίας να 
αποκτήσει δικές του 
εγκαταστάσεις στις οποίες θα 
εγκαταστήσει τα δικά του 
εργαστήρια.  

1.3 Βαθμός χρήσης. Οι δύο αίθουσες διδασκαλίας 
χρησιμοποιήθηκαν με κάλυψη 
περίπου 24/120 ώρες 
εβδομαδιαίως. Το εργαστήριο 
Η/Υ 10/60 ώρες εβδομαδιαίως. 
Τα αμφιθέατρα 12/120 ώρες 
εβδομαδιαίως. 

1.4 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

Σε συνθήκες COVID-19 οι 
αίθουσες αυτές, τηρώντας στις 
υγειονομικές προδιαγραφές, 
δεν μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν πάνω από 10 
φοιτητές.   

2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια; Δεν υπάρχουν προς το παρόν 
εργαστήρια για τα μαθήματα 
Ψυχολογίας, παρά μονάχα 
εργαστήρια Υπολογιστών που 
ανήκουν στα άλλα δύο 
Τμήματα που φιλοξενούνται 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής.   

2.1 Αριθμός και χωρητικότητα 2 εργαστήρια Η/Υ – χωρ: 116 
άτομα 

2.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των 
χώρων. 

Οι χώροι κρίνονται επαρκείς 
και κατάλληλοι. 

2.3 Βαθμός χρήσης. 5-10 ώρες την εβδομάδα 

2.4 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του 
εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Επαρκής εξοπλισμός για 
μαθήματα που δεν έχουν 
σχέση με την Ψυχολογία. 
Απαιτείται ιδιαίτερος 
εξοπλισμός και λογισμικά για 
την Ψυχολογία.   

2.5 Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού 
εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ) 

Δεν υπάρχουν. 

2.6 Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι, στην Βιβλιοθήκη. 

2.7 Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του 
εξοπλισμού των κλινικών.  

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι 
εξοπλισμένοι χώροι που να 
ανήκουν στο Τμήμα 
Ψυχολογίας. 

3. Σπουδαστήρια: 
 

Στο κτίριο υπάρχει ένα 
σπουδαστήριο στην 
βιβλιοθήκη.  



3.1 Αριθμός και χωρητικότητα 2 (1 αναγνωστήριο + 1 
ξεχωριστός χώρος με  Η/Υ)  
χωρ: 50  

3.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των 
χώρων. 

Οι διαθέσιμοι χώροι είναι πολύ 
περιορισμένοι για την 
υποστήριξη φοιτητών από τρία 
Τμήματα (αναλογία 17 
φοιτητές ανά Τμήμα).  

3.3 Βαθμός χρήσης. Ο περιορισμένος αριθμός 
θέσεων δεν δημιουργεί 
προϋποθέσεις για καλλιέργεια 
κατάλληλου κλίματος για 
χρήση του σπουδαστηρίου.  

3.4 Προσωπικό 
Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

Το Τμήμα Ψυχολογίας δεν 
διαθέτει προσωπικό.  

3.5 Αριθμός και ειδικότητες - 

3.6 Επάρκεια ειδικοτήτων - 

 

4.6 Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των 
μαθημάτων; 

Ναι, πάντοτε.  

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Ναι, πάντοτε. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση; 

Ναι, πάντοτε. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των 
φοιτητών; 

Ναι, πάντοτε. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των 
φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Ναι, πάντοτε. 

Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε 
ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία; 

0 

 

4.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα 
μαθήματα. 

20-170 ανά διδάσκοντα 

Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα 
εργαστήρια.;  

20-50 ανά διδάσκοντα 

 

4.8  Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 
• Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; 

Το Τμήμα έχει εκπονήσει 8 ερευνητικά προγράμματα μικρής διάρκειας τα οποία 

συνδέονται άμεσα με τα διδασκόμενα μαθήματα και στα οποία οι φοιτητές εκπαιδεύονται 

και συμμετέχουν ενεργά. 



4.9  Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Πόσες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την 
ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού 
προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

Δεν υπάρχει μόνιμο 
ακαδημαϊκό προσωπικό.  

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα 
στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Δεν υπάρχει μόνιμο 
ακαδημαϊκό προσωπικό. 

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το 
Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Δεν υπάρχει μόνιμο 
ακαδημαϊκό προσωπικό. 

Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν 
προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων 
κατά την τελευταία πενταετία; 

Η μετακίνηση φοιτητών 
προβλέπεται κατά το 3ο και 4ο 
έτος σπουδών. Δεν υπάρχουν 
προς το παρόν φοιτητές σε 
αυτά τα έτη σπουδών.  

Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων 
μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων 
κατά την τελευταία πενταετία; 

Το Τμήμα δεν έχει συνάψει 
ακόμη διμερείς συμφωνίες με 
άλλα ιδρύματα. 

 

5.  Ερευνητικό έργο 
5.1  Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του 
Τμήματος 

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 
του Τμήματος αναλαμβάνουν 
την υλοποίηση ερευνητικών 
έργων.  

Δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της 
ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος; 

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 
καταθέτουν στο τέλος της 
σύμβασής τους Έκθεση 
Πεπραγμένων στην οποία 
περιγράφουν τις ερευνητικές 
δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματά τους.  

Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα 
υποτροφίες έρευνας;  

Αυτές ανανεώνονται κάθε 
φορά με βάση τις διαθέσιμες 
πιστώσεις από τον ΕΛΚΕ. 

Διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο 
εσωτερικό του Τμήματος; 

Προγραμματίζονται Ημερίδες 
διάχυσης της έρευνας. 

Διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός 
Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή 
ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 

Προβλέπεται οι έρευνες να 
δημοσιεύονται σε περιοδικά. 
Το βασικό παραδοτέο των 
ερευνών αφορά σε υποβολή 
άρθρου σε ελληνικό ή διεθνές 
περιοδικό.   

Διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο 
τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον; 

Ναι μέσω συμμετοχής σε 
συνέδρια και ημερίδες ή και 
δελτία τύπου. 



 

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

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Ποια ερευνητικά προγράμματα και 
δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

• Κατά το Ακαδ. Έτος 2020-
2021 οργανώθηκαν και 
διεξάγονται επτά (7) 
ερευνητικά προγράμματα 
κατά το χειμερινό εξάμηνο 
με τα εξής θέματα: 

1. «Ανίχνευση των στάσεων 
των μαθητών λυκείου 
σχετικά με την 
τηλεκπαίδευση σε 
συνθήκες εγκλεισμού»   

2. «Η διερεύνηση των 
γνωστικών λειτουργιών σε 
υγιής εφήβους και 
ενήλικες και η επίδραση 
του άγχους κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19»  

3. «Η χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης από 
φοιτητές/ήτριες εν μέσω 
εγκλεισμού λόγω της 
πανδημίας Covid-19: Ο 
ρόλος της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και του 
αισθήματος 
μοναχικότητας»  

4. «Σημειωτική ανάλυση του 
πολιτικού και κοινωνικού 
λόγου σε θέματα 
διαχείρισης του δεύτερου 
σταδίου εγκλεισμού». 1ο 
& 2ο Στάδιο. 

5. «Ψυχική Ανθεκτικότητα, 
φόβος για τον COVID-19 
και μηχανισμοί 
αντιμετώπισης και η σχέση 
τους με τη γνωστική 
λειτουργικότητα και την 
ψυχική διάθεση: μια 
διερεύνηση στο διοικητικό 
προσωπικό του 
Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας»  

6. «Ψυχολογικές ερμηνείες 
της σεξουαλικής 



προεκλογικής ρητορικής 
του Donald Trump κατά 
τον Οκτώβριο του 2016: οι 
λανθάνουσες διατάσεις 
της αρρενωπότητας στον 
πολιτικό λόγο». 

7. «Διερεύνηση στάσεων 
απέναντι στην ηλεκτρονική 
υγεία στην Ελλάδα κατά 
την διάρκεια της κρίσης 
COVID-19». 

 

Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει 
ερευνητικές πρωτοβουλίες; 

Το 100% του Έκτακτου 
Προσωπικού αναλαμβάνει και 
συμμετέχει σε ερευνητικές 
πρωτοβουλίες.  

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

Προς το παρόν μόνον 
εξωτερικοί συνεργάτες 
συμμετέχουν.  

5.3  Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 
Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 

αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών 
εργαστηρίων. 

Δεν υπάρχουν. 

Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση 
και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών; 

Δεν υπάρχει. 

Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες 
της ερευνητικής διαδικασίας; 

Δεν υπάρχουν. Θα πρέπει το 
Τμήμα να αποκτήσει δικές του 
Υποδομές.  

 

5.4  Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του 
Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;  

Ερώτηση Απάντηση  

Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα 
μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα.  

Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;  
 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ; Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές; Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με 
κριτές; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων 
χωρίς κριτές; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ 
του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) 
δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 



Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

(α) Σε συνέδρια με κριτές Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

 

5.5  Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους;  
Ερώτηση Απάντηση  

Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε 
δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσες αναφορές του ειδικού ή του 
επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά 
αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος 
κατά την τελευταία πενταετία; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ 
του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος 
σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος 
σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών 
περιοδικών υπάρχουν; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς για 
διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την 
τελευταία πενταετία;  

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν 
διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά; 

Δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό στο Τμήμα. 

 

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

6.1 Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; 
Ερώτηση Απάντηση  

Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς 
εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά 
την τελευταία πενταετία;  

Το Έκτακτο Διδακτικό 
Προσωπικό κατά το τρέχον 
έτος (2020-2021) συμμετέχει 
σε δράσεις (1) 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης της κοινότητας σε 
θέματα ισότητας φύλων, 
γλωσσικού σεξισμού στο 
δημόσιο λόγο και έμφυλης 
βίας και (2) στην Οργανωτική 
επιτροπή της εβδομάδας 
δημιουργικής γραφής και 
ανάγνωσης του Φάρου 
Ποντίων. 



Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν 
σ’ αυτά; 

- 

Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος 
συμμετείχαν σε αυτά;  

- 

 
6.2 Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια 
για παροχή υπηρεσιών; 

Όχι. 

Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του 
Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς;  

Όχι. Δεν υπάρχουν. 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων 
συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο; 

Όχι. Δεν υπάρχουν. 

Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε 
εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ 
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το 
αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του 
Τμήματος; 

Θα μπορούσε. Δεν έχει γίνει 
κάτι προς το παρόν.  

Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των 
φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;  

Προβλέπεται στο πλαίσιο 
μαθημάτων. Δεν γίνονται λόγω 
COVID-19.  

Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους 
του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων; 

Δεν υπάρχουν απόφοιτοι του 
Τμήματος. 

Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ 
φορέων; 

Προσκαλούνται σε μαθήματα.  

Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως 
διδάσκοντες; 

Ναι.  

 

6.3 Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και 
εθνική ανάπτυξη; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ 
φορέων; 

Όταν υπάρξουν μόνιμα μέλη 
ΔΕΠ. 

Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά 
όργανα; 

Όταν υπάρξουν μόνιμα μέλη 
ΔΕΠ. 

Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση 
τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης; 

Όταν υπάρξουν μόνιμα μέλη 
ΔΕΠ. 

Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό 
περιβάλλον; 

Όταν υπάρξουν μόνιμα μέλη 
ΔΕΠ. 

 

7  Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
7.1  Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 



Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα 
απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του 
στοιχεία και δείκτες; 

Ναι.  

Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης 
συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 
5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; 

Ναι. Η προσωρινή  ΓΣ του 
Τμήματος Ψυχολογίας εκτιμά 
και επιδιώκει την προκήρυξη 
τουλάχιστον 10 θέσεων 
μόνιμου διδακτικού 
προσωπικού στην επόμενη 5-
ετία. Αυτός ο αριθμός κρίνεται 
απαραίτητος τόσο για την 
αυτονόμησή του όσο και για 
την δυνατότητα εκπόνησης 
αυτόνομων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων από το Τμήμα.  

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού 
του σχεδίου ανάπτυξης; 

Ναι. Κάθε χρόνο στην ΓΣ 
αξιολογείται και αναθεωρείται 
το σχέδιο ανάπτυξης.  

Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του 
σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων 
του; 

Ναι. Ο πρόεδρος ενημερώνει 
σχετικά την Σύγκλητο του 
ιδρύματος. Όταν χορηγηθούν 
οι πιστώσεις ενημερώνεται η 
ΓΣ και αποφασίζεται βάσει του 
προγραμματισμού το ή τα 
γνωστικά αντικείμενα που θα 
καλυφθούν.  

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των 
εργαζόμενων φοιτητών; 

Όχι.  

 

8  Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
8.1  Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Σε τι ποσοστό είναι στελεχωμένη η Γραμματεία 
του Τμήματος και των Τομέων; 

75% 

Εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου 
Καθηγητή 

Ναι 

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των 
περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων 
που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις 
σπουδές τους; 

Υπάρχει συνεργασία με την 
ΜΥΦΕΟ για αυτό το θέμα.  

Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος 
για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο 
Τμήμα φοιτητών; 

Ναι. Προβλέπεται Υποδοχή και 
Ενημέρωση των πρωτοετών 
φοιτητών.    

Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους 
φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών 
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

Ναι (επιβράβευση άριστου 
φοιτητή από το Ίδρυμα) 

Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί 
φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα; 

Δεν υπάρχουν. Προβλέπεται 
συνεργασία με τον Σύμβουλο 
Καθηγητή και με τον Υπεύθυνο 
καθηγητή για ERASMUS. 
Εφόσον απαιτείται, υπάρχει 



δυνατότητα συνεργασίας με 
την ΜΥΦΕΟ για υποστήριξη 
φοιτητών με ιδιαίτερες 
μαθησιακές ανάγκες.  

8.2  Βαθμός διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
οικονομικών πόρων; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή 
αιτιολόγηση αν απαιτηθεί) 

Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και 
εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; 

Ναι (η σύνταξη 
προϋπολογισμού γίνεται από 
το Ίδρυμα και η εκτέλεση από 
το Τμήμα).  

Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Ναι. Η κατανομή πόρων 
γίνεται με απόφαση των ΓΣ 
του Τμήματος.  

Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Ναι. Ο πρόεδρος ενημερώνει 
τα μέλη για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού. 

 

9. Συμπεράσματα 
 

9.1 Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία 
του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης; 
Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νεοσύστατο Τμήμα με δυναμική. Έχει υποδεχθεί 
φοιτητές και φοιτήτριες μόνον τα δύο τελευταία χρόνια. Οι βάση εισαγωγής των 
φοιτητών είναι η υψηλότερη στο ίδρυμα και δεν αποκλίνει από τις βάσεις στα άλλα 
Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών 
σπουδών το οποίο είναι σε εναρμόνιση με τα προγράμματα σπουδών των άλλων 
Τμημάτων Ψυχολογίας στην Ελλάδα και πολλά στοιχεία από σύγχρονα 
προγράμματα σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Συμμετέχει ήδη ως 
εταίρος σε ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο θεσμός των 
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων έχει δημιουργήσει μια δυναμική για ερευνητικό 
σχεδιασμό μικρής ωστόσο διάρκειας. Αναμένεται να δώσει μια προστιθέμενη αξία 
στο Τμήμα και στους φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές έρευνες.     

 

Δεν διαθέτει μόνιμο Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό, ούτε εργαστηριακό και 
τεχνικό προσωπικό. Επίσης, η Γραμματεία του Τμήματος είναι υποστελεχωμένη. 
Αυτό, δημιουργεί περιορισμούς και κυρίως ασυνέχειες στην εφαρμογή του 
προγράμματος σπουδών. Επίσης, δημιουργεί έναν τεράστιο φόρτο εργασίας στην 
διαδικασία επιλογής του έκτακτου προσωπικού. Επίσης, δεν δίνει την δυνατότητα 
για ίδρυση εργαστηρίων, συνεργασίες στην υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων 
σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών στο Τμήμα.  

 

Δεν διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για να στεγάσει ψυχολογικά εργαστήρια τα 
οποία ενίοτε απαιτούν ειδικές διαρρυθμίσεις στους χώρους.   

 



Η εισαγωγή μεγάλου αριθμού φοιτητών κατά το έτος 2020-2021 σε συνδυασμό με 
την αφαίρεση της αντιστοιχίας με άλλα ιδρύματα δημιούργησε ζητήματα θέματα 
αναφορικά με την χωρητικότητα των αιθουσών. Παρόλο που το Τμήμα ζήτησε την 
εισαγωγή 100 φοιτητών το Υπουργείο ανακοίνωσε 150 θέσεις που μαζί με τους 
φοιτητές ειδικών κατηγοριών αυξήθηκαν σε 170 για το 1ο έτος.  

 

Επίσης, η αφαίρεση της αντιστοιχίας με άλλα ιδρύματα δημιούργησε μια 
ανασφάλεια στους φοιτητές για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Παρόλο που το 
Υπουργείο έχει καθησυχάσει με ανακοινώσεις τους φοιτητές, το θέμα επανέρχεται 
σε κάθε συζήτηση και επαφή μαζί τους.   

9.2 Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους 
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 
Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί δύο πιστώσεις για μέλη ΔΕΠ στο Τμήμα Ψυχολογίας. Η 
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται ο έλεγχος νομιμότητας και ο 
διορισμός των εκλεγμένων καθηγητριών για να καλυφθούν τα γνωστικά 
αντικείμενα της Κλινικής και Γνωστικής Ψυχολογίας. Ο αυξημένος αριθμός 
υποψηφίων για κάθε θέση (πάνω από 20 υποψηφιότητες) από ερευνητές τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, υπόσχεται μια καλή αρχή για την στελέχωση 
του Τμήματος Ψυχολογίας με προσωπικό υψηλού κύρους. Η έλλειψη ερευνητικών 
εργαστηρίων θα πρέπει να καλυφθεί με την υποστήριξη ενός εφάπαξ ποσού για την 
δημιουργία εργαστηρίων που να ικανοποιεί τις ανάγκες των μελών ΔΕΠ, το 
πρόγραμμα σπουδών και τις ανάγκες των φοιτητών για άσκηση. Σε κάθε 
περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να επιταχυνθεί η στελέχωση του Τμήματος με 
μόνιμο προσωπικό.  

 

Η εμπειρία για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην απόκτηση κτιριακών 
υποδομών δείχνει ότι απαιτείται μεγάλος χρόνος από την διάθεση σχετικών 
εκτάσεων μέχρι την δημιουργία χώρων. Αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση και 
μειώνει τις προσδοκίες για άμεση απόκτηση κτιριακών υποδομών για το Τμήμα 
Ψυχολογίας.   

 

9.3 Σχέδια βελτίωσης 
1. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε όταν το Τμήμα έχει τις προϋποθέσεις να 
υποβάλει αίτημα για Πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. 

2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση και δημιουργία εργαστηρίων για 
κάθε νέο μέλος ΔΕΠ που έρχεται στο Τμήμα Ψυχολογίας.  

3. Ανάληψη πρωτοβουλιών για χορήγηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ ώστε το Τμήμα 
να αυτονομηθεί το συντομότερο δυνατόν. 

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων για το 
Τμήμα.  

5. Δημιουργία Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών και Κανονισμού Πρακτικής 
Άσκησης 

6. Ένταση της συνεργασίας με τοπικούς Κοινωνικούς φορείς 

 


