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Κριτήρια Εσωτερικής Αξιολόγησης 
 
Στρατηγική Ποιότητας 
1. Πολιτική Ποιότητας   
2. Στοχοθεσία Ποιότητας  
3. Σχεδιασμός ΠΠΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές  
4. Τελευταία αναμόρφωση του ΠΠΣ** 2019-2020 
Εκπαιδευτική Διαδικασία 
5. Διάρκεια προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ)* 4 
6. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών* 1524 
7. Αριθμός φοιτητών σε κανονική διάρκεια σπουδών ανά μέλος ΔΕΠ 12,74 
8. Αριθμός φοιτητών σε κανονική διάρκεια σπουδών ανά μέλος ΛΠ(ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) 15,53 
9. Ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις (2018-2019) 57,34% 
10. Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις (2018-2019) 75,78% 
11. Δείκτης Ποιότητας Μαθημάτων (2018-2019)* 67,3 
12. Δείκτης Ποιότητας Διδασκόντων (2018-2019)* 71,2 
13. Εισερχόμενοι φοιτητές (2018-2019)* 286 
14. Απόφοιτοι (2018-2019)* 195 
15. Απόφοιτοι/ Εισερχόμενοι (2018-2019)* 0,68 
16. Ποσοστό αποφοίτων σε κανονικά έτη σπουδών (2018-2019) 17,95% 
17. Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων (2018-2019) 6,09 
18. Μέσος βαθμός πτυχίου αποφοίτων (2018-2019) 6,85 
19. Αποτίμηση Προγράμματος Σπουδών (2018-2019) 100,0% 
Ερευνητική Διαδικασία 
20. Αριθμό μελών ΔΕΠ σε διεθνή όργανα διοίκησης* 23 
21. Αριθμός δημοσιεύσεων ανά Καθηγητή* 106 
22. Αριθμός ετεροαναφορών ανά Καθηγητή* 665 
23. Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ (2019)* 8 
24. Αριθμός συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ερευνητικά προγράμματα (2019)* 2 
Διεθνοποίηση 
25. Αριθμός Αλλοδαπών Φοιτητών* 96 
26. Ποσοστό Αλλοδαπών Φοιτητών* 3,19% 
27. Αριθμός Εισερχόμενων Φοιτητών Ανταλλαγής (2018-2019)* 4 
28. Αριθμός Εξερχόμενων Φοιτητών Ανταλλαγής (2018-2019)* 4 
29. Αριθμός Ευρωπαϊκών Συμφωνιών συνεργασίας* 44 
30. Αριθμός Διεθνών Συμφωνιών συνεργασίας* 59 
Εξωτερική Αξιολόγηση 
31. Αριθμός συστάσεων για το ΠΠΣ που υιοθετήθηκαν 9/9*** 
32. Κατά προσέγγιση ποσοστό συνολικών συστάσεων που υιοθετήθηκαν 80% 
 
* Ν.4653 
**To  πρόγραμμα θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
*** Ικανοποιήθηκαν οι συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης που αφορούσαν το ΠΠΣ του Τμήμα 
Γεωλογίας στο σύνολό του (100%).  Μία (1) από τις εννέα (9) συστάσεις για το ΠΠΣ ενώ αρχικά 
υιοθετήθηκε το 2013 (αμέσως μετά την  Εξωτ. Αξιολόγηση), εγκαταλείφθηκε  στο αναμορφωμένο ΠΠΣ 
(που θα ισχύσει από το 2020-2021) λόγω του ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.   



 
 
Εκπαιδευτική Διαδικασία 

1. Κρίνεται θετικά ότι το Τμήμα πέρα από τη βασική Γεωλογία καλύπτει έναν ευρύ κλάδο των 
γεωπιστημών. Ο φοιτητής καθοδηγείται να εμβαθύνει σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα 
μέσω των άτυπων κατευθύνσεων και των αντίστοιχων ομάδων μαθημάτων επιλογής. Επίσης, 
υπάρχει πρόγραμμα εβδομαδιαίων, οργανωμένων υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων 
στο πλαίσιο μαθημάτων του ΠΠΣ. Τέλος, μέσω των οργανωμένων προγραμμάτων ασκήσεων 
υπαίθρου οι φοιτητές αποκτούν ουσιαστική εμπειρία πεδίου. 

2. Οι δείκτες ποιότητας των μαθημάτων (67,3) και των διδασκόντων (71,2) είναι αρκετά 
ικανοποιητικοί. Το Τμήμα προσπαθεί με διάφορους τρόπους να αυξήσει τη συμμετοχή των 
φοιτητών στην αξιολόγησης.  

3. Κρίνεται θετικά το γεγονός ότι το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις είναι 75,78%, με μέσο όρο 
~71% την τελευταία τετραετία, ενώ το ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις είναι ικανοποιητικό 
(~52.5% τη δεκαετία 2009-2019).  

4. Αξιολογείται θετικά ότι το Τμήμα μεθοδικά υιοθέτησε όλες τις συστάσεις της Εξωτερικής 
Αξιολόγησης που αφορούσαν το ΠΠΣ, πραγματοποιώντας μία αρχικά μικρή (2014) και μία πιο 
ριζική (2020) αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. 

5. Το ΠΠΣ έχει φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των 
φοιτητριών/φοιτητών στα διάφορα στάδια σπουδών, προσφέροντας ευελιξία και ενισχύοντας 
την αυτονομία τους, ενώ παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδό τους. 

6. Προβληματίζουν το μικρό ποσοστό προπτυχιακών αποφοίτων σε κανονικά έτη σπουδών 
για το έτος 2018-2019 (17,95%) και η μέση διάρκεια φοίτησης για τους αποφοίτους (6,09) 
έτη. Επισημαίνεται όμως, ότι οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη.  

7. Κρίνεται θετική η μείωση κατά 20% του αριθμού μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου που 
πραγματοποιήθηκε στην τελευταία αναμόρφωση του ΠΠΣ. 
 

Ερευνητική Διαδικασία 
1. Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, όπως προκύπτει από τον 

αρκετά μεγάλο μέσο αριθμό ετεροαναφορών ανά  μέλος ΔΕΠ (665), καθώς επίσης και από τις 
διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του. 

2. Το τμήμα είναι διαχρονικά στα πρώτα 15 τμήματα του ΑΠΘ σε αριθμό και συνολικό 
προϋπολογισμό ερευνητικών έργων, ενώ έχει υψηλές επιδόσεις και ανά μέλος ΔΕΠ π.χ. για το 
έτος 2019 είναι στην 4η και 12η θέση στο ΑΠΘ σε αριθμό και προϋπολογισμό έργων ανά μέλος 
ΔΕΠ, αντίστοιχα.  
 

Διεθνοποίηση 
Ενώ υπάρχει ικανοποιητικός  αριθμός συμφωνιών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
των διεθνών σχέσεων δεν σημειώνεται μεγάλη κινητικότητα στους φοιτητές (ο αριθμός των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus είναι 4 και 4 
αντίστοιχα). 
 
Κατάσταση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 
Στην παρούσα Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος (με χρονικό ορίζοντα 31/12/21) έχουν 
συμπεριληφθεί ποικίλες δράσεις για την αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η κυριότερη από αυτές 
αφορά την ενεργοποίηση του αναμορφωμένου ΠΠΣ που έχει εγκριθεί και θα εφαρμοστεί για το 1ο 
έτος σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
 
 
 



 
Προτάσεις για βελτίωση 

1. Συνιστάται η ανάληψη δράσεων για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών και την ενίσχυση 
της κινητικότητας εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών. 

2. Συνιστάται η συνέχιση των προσπαθειών για αύξηση της συμμετοχής στην αξιολόγηση των 
μαθημάτων. 

3. Συνιστάται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών ώστε να υπάρχει μια 
πληρέστερη εικόνα από τους απόφοιτους του Τμήματος. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ 
 
 
 
Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας 
 

Η Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ 
 
 
 
Αλεξάνδρα Τζανεράκη 

Αρμόδια υπάλληλος: Ελένη Μπιτσιάδου 
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