
Έκθεζη πποόδου με βάζη ηην Εξωηεπική Αξιολόγηζη 

 

ΤΣΑΕΙ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΕΠΙΣΕΤΥΘΕΝΣΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

1.ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Σκήκαηνο ε ζύζηαζε ήηαλ γηα ππνβνιή 

αληαγσληζηηθώλ εξεπλεηηθώλ 

πξνηάζεσλ (πξάγκα δύζθνιν γηα 

Σκήκαηα Φηινινγίαο). Μόλν ν Σνκέαο 

Γισζζνινγίαο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ηθαλνπνηεηηθά, νπόηε πξνηείλεηαη ε 

ελίζρπζή ηνπ κε πξνζσπηθό. Επίζεο 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο κπνξνύλ λα 

είλαη νη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Παππξνινγίαο 

θαη Παιαηνγξαθίαο. 

 Η ΕΕΑ πξνηείλεη λα απμεζνύλ ηα ECTS 

θαη λα ππάξμεη ελζάξξπλζε ησλ 

πξνπηπρηαθώλ πξνο ηελ έξεπλα. ε απηό 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαη νη 

Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξνζθέξνληαο 

επηθνπξηθό έξγν.   

Ελίζρπζε αληαιιαγώλ κε ην ERASMUS 

………. 

1.1 Πξνζηέζεθαλ ζην δπλακηθό 

ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο έλα 

κέινο ΔΕΠ θαη έλα κέινο ΕΕΔΙΠ 

 1.1.1 Πξνθήξπμε κηαο ζέζεο ΔΕΠ ζηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο θαη νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ (εθινγή θαη δηνξηζκόο ελόο κέινπο ΔΕΠ) 

1.1.2 Αμηνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη κεηάηαμε ελόο δηδάθηνξα από ηε Μέζε 

Εθπαίδεπζε ζηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ΕΕΔΙΠ 

1.2 Πξνζηέζεθε ζην δπλακηθό 

ηνπ Σκήκαηνο έλαο δηδάζθσλ γηα 

Παιαηνγξαθία.  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία 

γισζζηθώλ καζεκάησλ θαη 

αζθήζεσλ. 

Εληζρύζεθαλ νη αληαιιαγέο 

θνηηεηώλ  ERASMUS  θαη 

βειηηώζεθε ζεκαληηθά ν ηξόπνο 

αληηζηνίρηζεο ησλ καζεκάησλ θαη 

ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ θαζώο 

θαη ην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ησλ 

καζεκάησλ. Απηό απνηέιεζε έλα 

θίλεηξν γηα ηνπο θνηηεηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα 

αληαιιαγώλ. Επίζεο εληζρύζεθε 

ν ζεζκόο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  

όρη κόλν ζην εζσηεξηθό αιιά θαη 

 1.2.1 Αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΕΠΑ θαη πξόζιεςε ελόο δηδάζθνληνο γηα 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Παιαηνγξαθίαο. Γεληθόηεξα, αμηνπνηήζεθαλ από ην Σκήκα 

όιεο νη επθαηξίεο πνπ πξόζθεξε ην πξόγξακκα ΕΠΑ (πξόζιεςε δηδαζθόλησλ γηα ΕΤ 

καζήκαηα) 

1.2.2 Οξγαλώζεθαλ θαιύηεξα νη επηηξνπέο κε έκπεηξα κέιε ΔΕΠ ζηα ζέκαηα 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ  γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ θαη  ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ καζεκάησλ. Καζηεξώζεθαλ θξηηήξηα απνιύησο αληηθεηκεληθά γηα ηελ 

επηινγή ησλ θνηηεηώλ γηα πξαθηηθή άζθεζε θαη εληζρύζεθε ε αμηνπηζηία ηνπ ζεζκνύ. 



ζην πιαίζην ERASMUS. 

2. ρεηηθά κε ηελ εηνηκόηεηα θαη ηε 

δπλαηόηεηα ηνπ Σκήκαηνο λα βειηησζεί 

πξνρσξώληαο ζε αιιαγέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ή θάλνληαο 

άιιεο ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

απηή νη πξνηάζεηο ηεο ΕΕΑ αθνξνύλ ηελ 

αλάγθε αλαζεώξεζεο ηνπ Π θαη ηελ 

αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ Σνκέα 

Γισζζνινγίαο, ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεη 

κηα δπλακηθή πνπ κπνξεί λα δώζεη 

ώζεζε ζην Σκήκα………. 

2.1  Σν Σκήκα πξνρώξεζε ζε 

αλαζεώξεζε ηνπ Π θαη 

ελίζρπζε ησλ ΕΤ καζεκάησλ 

(αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

πξνζθεξόκελσλ ΕΤ καζεκάησλ. 

Δόζεθε ε δπλαηόηεηα  ζε 

θνηηεηέο άιισλ Σκεκάησλ λα 

δειώζνπλ Τ καζήκαηα ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο, πξάγκα 

πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

θαιύηεξε θαηαλνκή ησλ 

θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα 

(κηθξόηεξνο αξηζκόο θνηηεηώλ 

θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο 

θαη παξαθνινύζεζεο) 

 2.1.1 Αλαζεώξεζε ηνπ Π (κεηαηξνπή θάπνησλ καζεκάησλ ζε ΕΤ θαη δπλαηόηεηα ζε 

θνηηεηέο άιισλ Σκεκάησλ λα δειώζνπλ Τ καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο) 

2.1.2 Πξνθήξπμε κηαο ζέζεο ΔΕΠ ζηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο θαη νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ (εθινγή θαη δηνξηζκόο ελόο κέινπο ΔΕΠ) 

2.2 Εληζρύζεθε ν Σνκέαο 

Γισζζνινγίαο κε δύν λένπο 

δηδάζθνληεο (έλα κέινο ΔΕΠ θαη 

έλα ΕΕΔΙΠ) 

 2.2.1 Αμηνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη κεηάηαμε ελόο δηδάθηνξα από ηε Μέζε 

Εθπαίδεπζε ζηνλ Σνκέα Γισζζνινγίαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ΕΕΔΙΠ. Επίζεο ην ίδην 

λνκνζεηηθό πιαίζην αμηνπνηήζεθε γηα ηε κεηάηαμε δύν δηδαθηόξσλ από ηε Μέζε 

Εθπαίδεπζε, ελόο  ζηνλ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο θαη ελόο ζηνλ Σνκέα ΜΝΕΦ 

2.2.2 Αμηνπνηήζεθαλ από ην Σκήκα όιεο νη επθαηξίεο πνπ πξόζθεξε ην πξόγξακκα ΕΠΑ 

(πξόζιεςε δηδαζθόλησλ γηα ΕΤ καζήκαηα) 

* ηε ζηήιε κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο ζα ζπκπιεξσζνύλ θαη νη παξαηεξήζεηο/ζπζηάζεηο ηεο ΕΕΑ νη νπνίεο δελ πινπνηήζεθαλ 

 

 


