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Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 
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Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Καβάλας – Παράρτημα Δράμας απαρτίστηκε από τους ακόλουθους πέντε (5) ειδικούς 

αξιολογητές που επιλέχτηκαν (με κλήρωση) από το Μητρώο που τηρεί η Α.ΔΙ.Π. 

σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005.  
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Εισαγωγή 
 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) πραγματοποίησε επισκέψεις στο Τμήμα 

από τις 12 έως τις 14 Απριλίου 2010. Η ομάδα έφτασε αργά το απόγευμα της 12
ης

 

Απριλίου και την υποδέχτηκε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Καβάλας και ένα μέλος του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Παραρτήματος Δράμας. Μετά τη μεταφορά  τους 

στο ξενοδοχείο, τα μέλη της ΕΕΑ συναντήθηκαν και δείπνησαν με τον Πρόεδρο του 

ΤΕΙ, με δύο από τους Αντιπροέδρους και με τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Κατά τη διάρκεια του δείπνου έγινε σύντομη ενημέρωση 

προς τα μέλη της ΕΕΑ. Το  δείπνο εργασίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα 

εγκαρδιότητας, φιλοξενίας, και επαγγελματισμού και μετά από μια σύντομη 

εισαγωγή στους αντικειμενικούς σκοπούς του Ιδρύματος και μια επισκόπηση της 

λειτουργίας του, ακολούθησε ανεπίσημη συζήτηση κατά την οποία 

διευκρινίστηκαν  θέματα σχετικά με το ΤΕΙ και τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Στις 13 Απριλίου, η ΕΕΑ μετέβη στο Παράρτημα Δράμας, το οποίο βρίσκεται  

περίπου 35 χλμ βόρεια της Καβάλας. Την Επιτροπή υποδέχτηκε η Προϊσταμένη  του 

Τμήματος (Αν. Καθηγήτρια Βασιλική Καζάνα), η οποία έκανε μια σύντομη 

περιγραφή του κανονισμού λειτουργίας και της δομής του Τμήματος. Επιπλέον, η 

ΕΕΑ οριστικοποίησε το πρόγραμμα της ημερήσιας επίσκεψης. Στη συνέχεια, η ΕΕΑ 

συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΟΜΕΑ του Τμήματος, Καθ. Νικόλαο Αβτζή, ο 

οποίος, αφού καλωσόρισε τα μέλη της, συζήτησε μαζί τους ορισμένα επείγοντα και 

σημαντικά θέματα αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Τμήματος.  

Η ΕΕΑ αποφάσισε να τοποθετήσει την περιήγηση στις εγκαταστάσεις στην αρχή  

του ημερήσιου προγράμματος, ώστε οι αξιολογητές να αποκτήσουν μια σφαιρική 

άποψη της υποδομής, γεγονός το οποίο θα τους διευκόλυνε στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα των εργαστηριακών και διδακτικών 

μέσων, αλλά και θα τους βοηθούσε στη διαμόρφωση περισσότερο διερευνητικών 

ερωτήσεων προς τα μέλη ΕΠ σχετικά με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους 

δραστηριότητες.  Η ΕΕΑ επισκέφτηκε επίσης τους χώρους διδασκαλίας κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, και είχε έτσι μια σύντομη άμεση εμπειρία από τις 

μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται στα εργαστήρια και στις παραδόσεις. Η 

περιήγηση περιέλαβε τον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο και το θερμοκήπιο όπου 

διεξάγονται διάφορα πειράματα. Τέλος, η Επιτροπή επισκέφτηκε το μικρό αλλά 

πολύ εντυπωσιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται εντός του κτηρίου 

του Τμήματος. Το Μουσείο αυτό προσφέρει μια συνολική εικόνα της τοπικής 

χλωρίδας και πανίδας με ομοιώματα πραγματικού μεγέθους, βαλσαμωμένα ζώα, 

και πολλά ακόμα ομοιώματα που σχετίζονται με τη βιολογία και τη γεωλογία, 

καθώς και  εντυπωσιακά δείγματα απολιθωμένου δάσους. Το μουσείο αποτελεί 

πόλο έλξης και κέντρο εκπαίδευσης στη φυσική ιστορία για τα δημοτικά σχολεία 

και τα γυμνάσια - λύκεια της περιοχής και δέχεται συνεχώς επισκέψεις μαθητών. 
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Κλείνοντας, η ΕΕΑ δεν πρέπει να παραλείψει να αναφέρει ότι το κτήριο βρίσκεται  

σε άριστη κατάσταση, χάρη στις προσπάθειες του προσωπικού και των φοιτητών 

να το διατηρήσουν καθαρό και  περιποιημένο.  

Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης, η ΕΕΑ είχε την ευκαιρία να εξετάσει μια 

σειρά από συμπληρωματικά στοιχεία που της διέθεσε το Τμήμα, τα οποία μεταξύ 

άλλων περιελάμβαναν ένα CD-ROM, οδηγούς και βιβλία σχετικά με τους δασικούς 

και περιβαλλοντικούς πόρους, διάφορα στατιστικά στοιχεία, δείγματα 

δημοσιεύσεων, περιγραφή των ερευνητικών επιχορηγήσεων και έγγραφα σχετικά 

με το πρόγραμμα σπουδών και τον Ακαδημαϊκό/ Αναπτυξιακό Προγραμματισμό  

για το διάστημα 2008-2012, τον οποίο συνέταξαν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος. 

Εξετάσαμε επίσης την ιστοσελίδα του Τμήματος και διαπιστώσαμε την απουσία 

της αγγλικής της απόδοσης (παρόλο που ο έντυπος Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει 

αγγλική μετάφραση). Όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που τέθηκαν στη 

διάθεση της Επιτροπής ήταν στα ελληνικά.  

Στη συνέχεια, η ΕΕΑ είχε μια εκτενή συζήτηση με τα μέλη της ΟΜΕΑ που 

συμμετείχαν στην εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε σε κλίμα πολύ συναδελφικό αλλά και επαγγελματικό. Αρχικά ο 

Συντονιστής της ΕΕΑ έκανε μια εισαγωγή στο γενικό σκοπό και στους 

αντικειμενικούς στόχους της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και στα προς 

εξέταση θέματα. Έπειτα, ο πρόεδρος της ΟΜΕΑ, έκανε μια επισκόπηση των 

ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος, και ακολούθησε συζήτηση. Τα μέλη 

της Επιτροπής έθεσαν συγκεκριμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την 

εσωτερική αξιολόγηση, κυρίως σε θέματα τα οποία δεν κάλυψε πλήρως η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη συζήτηση. 

Συνολικά, σε αυτό το σκέλος της επίσκεψης η Επιτροπή συγκέντρωσε πλήθος 

στοιχείων και διευκρινίσεων και έτσι απέκτησε μια πιο ολοκληρωμένη και 

σφαιρική εικόνα για το Τμήμα.  

Στη συνέχεια, η ΕΕΑ συναντήθηκε με μια ομάδα προπτυχιακών φοιτητών, καθώς το 

Τμήμα δεν διαθέτει ακόμα κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. H συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία καθηγητών και μελών του προσωπικού. 

Μετά από την παρουσίαση των μελών της ΕΕΑ και τη σύντομη εισαγωγή  στους 

αντικειμενικούς στόχους της Επιτροπής, οι φοιτητές συστήθηκαν και συζήτησαν 

θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, με την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης μετά την αποφοίτηση. Οι φοιτητές ανέφεραν ότι δεν είχαν δει την 

εσωτερική αξιολόγηση. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή και ειλικρινής. Οι φοιτητές 

ανέφεραν συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και την 

αλληλουχία των γνωστικών αντικειμένων, καθώς και την ανησυχία τους για τις 

περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους. Η Επιτροπή 

συμμερίζεται την εργασιακή αβεβαιότητα των φοιτητών και κατανοεί τα 

προβλήματα που προκαλούν η έλλειψη διαθέσιμων αιθουσών μέχρι τις 8 το βράδι, 

αλλά και οι επικαλύψεις στο πρόγραμμα των μαθημάτων. Ωστόσο, επισημάνθηκε 
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επίσης μια σημαντική διάσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών προσδοκιών των 

φοιτητών και του σκοπού του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

Συγκεκριμένα, όταν  οι φοιτητές ρωτήθηκαν από ένα μέλος της ΕΕΑ εάν θα 

πρότειναν σε άλλους να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Τμήμα, ή εάν θα 

εγγράφονταν ξανά σε περίπτωση που τους δινόταν η ευκαιρία, όλοι  απάντησαν 

κατηγορηματικά όχι. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ένα από τα βασικά 

προβλήματα του συστήματος, ότι δηλαδή νέοι άνθρωποι σπουδάζουν ένα 

αντικείμενο το οποίο δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, με μοναδικό σκοπό να 

αποκτήσουν ένα πτυχίο. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από το 

χαμηλό επίπεδο προετοιμασίας των φοιτητών που «συρρέουν» στα ΤΕΙ. Πρόκειται 

για ένα πολιτικό και εκπαιδευτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί 

επειγόντως από την Πολιτεία με δημιουργικές προτάσεις και αυστηρά 

εφαρμοζόμενες αποφάσεις. 

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η ΕΕΑ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με όλα 

τα μέλη ΕΠ και να συζητήσουν πολλά θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, 

τη διδασκαλία, την έρευνα και τις δραστηριότητες του Τμήματος. Η συζήτηση ήταν 

πολύ κατατοπιστική, καθώς η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει τις απόψεις 

καθηγητών όλων των βαθμίδων που ήταν παρόντες στην αίθουσα.   

Τη δεύτερη μέρα, η ΕΕΑ συναντήθηκε με δύο ακόμη σημαντικές ομάδες, 

συγκεκριμένα με τα μέλη του  μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (τρία άτομα) 

και με τα μέλη του  προσωπικού διοικητικής υποστήριξης (τρία άτομα). Με την 

πρώτη ομάδα συζήτησε κυρίως θέματα σχετικά με την πρόσληψή τους και την 

εργασιακή τους εξασφάλιση. Ειδικότερα, προτάθηκε η παράταση της διάρκειας 

των συμβάσεων εργασίας. Η δεύτερη ομάδα περιέγραψε τις καθημερινές 

δραστηριότητες της γραμματείας, και η ΕΕΑ θα πρέπει να επαινέσει τις 

προσπάθειες που καταβάλλει το διοικητικό προσωπικό για την υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων των φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Με χαρά 

διαπιστώσαμε τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει στους 

φοιτητές να λαμβάνουν φόρμες και να διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές 

με την εγγραφή τους μέσω του τοπικού δικτύου , ωστόσο, όπως παρατήρησαν και 

οι ίδιοι, θα ήταν προτιμότερη η χρήση ενός συστήματος διαδικτυακού τύπου.  

Συμπερασματικά, τα μέλη της ΕΕΑ θα θέλαμε να συγχαρούμε το διδακτικό και το 

διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, για τη διενέργεια μιας πολύ λεπτομερούς  

αυτο-αξιολόγησης και για τη σύνταξη μιας επαγγελματικής έκθεσης, η οποία μας 

βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερο και σε βάθος τα ζητήματα που σχετίζονται 

με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Το διδακτικό και το διοικητικό 

προσωπικό είναι πολύ περήφανοι για το πρόγραμμα και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες, επιθυμούν έντονα τη βελτίωση, και πραγματικά πιστεύουν ότι αυτή η 

αξιολόγηση θα τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι καθηγητές και ερευνητές.  
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Α. Πρόγραµµα Σπουδών και ∆ιδασκαλία  
 

Α1. Πρόγραµµα Σπουδών  
  

Το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Καβάλας, στο Παράρτημα Δράμας. Το Τμήμα 

προσφέρει μόνο ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Εξετάζεται ο σχεδιασμός 

ενός μεταπτυχιακού προγράμματος.  

Η  αποστολή του Τμήματος διατυπώνεται ως εξής : «Το Τμήμα Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης  και 

ανώτατου επιπέδου εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης στον τομέα της 

Δασοπονίας και των έργων του Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προωθεί 

σύγχρονες δασοπονικές τεχνολογικές δεξιότητες». Εν συντομία, οι σκοποί και οι 

στόχοι του προγράμματος σπουδών συνοψίζονται στην παροχή εκπαίδευσης 

υψηλού επιπέδου η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελλοντικών 

εργοδοτών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα 

σπουδών καλύπτει τις εφαρμογές των βιολογικών, τεχνικών και 

κοινωνικοοικονομικών επιστημών που στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση και 

διατήρηση των φυσικών πόρων. Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπει 

επαρκώς την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην περιβαλλοντική διατήρηση και 

στις σύγχρονες πρακτικές στη ζωή και τις κοινωνικές επιστήμες.  

 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας με έμφαση στις δασικές παραμέτρους. 

Σύμφωνα με την ΟΜΕΑ, τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου τομέα συνέβαλαν 

καθοριστικά στο σχεδιασμό των κριτήριων βάσει των οποίων καθορίστηκαν  τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη 

και στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών 

αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια, προκειμένου να συμβαδίζει με τις τρέχουσες 

επιστημονικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

  Η κανονική διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει έξι μήνες 

πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 40 μαθήματα, από τα 

οποία τα 34 είναι υποχρεωτικά και τα 6 επιλογής. Η πτυχιακή εργασία είναι 

υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών έχει μία μόνο κατεύθυνση και δεν επιτρέπει 

την εξειδίκευση σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί με την προσφορά περισσότερων μαθημάτων επιλογής εντός του 

Τμήματος αλλά και εντός του ΤΕΙ (από άλλα τμήματα). Για παράδειγμα, το 

πρόγραμμα σπουδών θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα  σε έναν απόφοιτο που  

επιθυμεί να απασχοληθεί στον τομέα της καταστολής δασικών πυρκαγιών, να 
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επιλέξει εξειδικευμένα μαθήματα στον τομέα αυτό. Παρόλο που  το πρόγραμμα 

σπουδών είναι ευρύ και καλύπτει διάφορες πτυχές της δασοπονίας, δεν είναι 

αρκετά ευέλικτο εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των μαθημάτων επιλογής. 

Το Τμήμα είναι πρόθυμο να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών ακολουθώντας 

τις νέες επιστημονικές τάσεις, όμως η ΕΕΑ αντιλαμβάνεται ότι ο ισχύων θεσμικός 

κανονισμός δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την 

πραγματοποίηση αλλαγών που θα επιτρέψουν τέτοιες τροποποιήσεις.  

Η ΕΕΑ διαπίστωσε την έλλειψη κάποιας τυπικής διαδικασίας για την 

παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης και της σταδιοδρομίας των 

αποφοίτων, έτσι ώστε να αντληθεί ανατροφοδότηση σχετικά με την αξία του 

προγράμματος σπουδών στην επαγγελματική τους επιτυχία. Πρέπει να  σχεδιαστεί 

ένας κατάλληλος μηχανισμός για τη συστηματική παρακολούθηση της 

επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων.  

Το πρόγραμμα σπουδών θεωρείται ορθολογικό και ανταποκρινόμενο στο γενικό 

σκοπό και τους στόχους του Τμήματος. Σύμφωνα με την ΟΜΕΑ, το πρόγραμμα 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά.  

Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι ότι οι φοιτητές έχουν διαρκώς τη δυνατότητα να 

εξετάζονται επανειλημμένα σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν 

αποτύχει  πολύ πέρα από την κανονική διάρκεια σπουδών , γεγονός που οδηγεί σε 

σύγχυση και έλλειψη συνάφειας στη φοίτηση.   

Η ΕΕΑ διαπίστωσε σαφή απόκλιση μεταξύ των θεωρητικών και των πρακτικών 

μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρατήρησε με έκπληξη ότι τα εργαστηριακά 

μαθήματα είναι αυτόνομα και  ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα θεωρητικά. Συνεπώς, 

οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να περάσουν ένα εργαστηριακό 

μάθημα, χωρίς να διαθέτουν  το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτή η 

ρύθμιση είναι αντίθετη με τις διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές και πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως.  

Μια ακόμα αδυναμία της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι η 

παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική ενώ των 

θεωρητικών προαιρετική. Συνεπώς, το ποσοστό παρακολούθησης στα θεωρητικά 

μαθήματα είναι σημαντικά χαμηλότερο, και το συνολικό ποσοστό  επιτυχίας είναι 

απογοητευτικό (22% των εγγεγραμμένων φοιτητών επιτυγχάνουν στα θεωρητικά 

μαθήματα). Επιπλέον, η υποχρεωτική φύση των εργαστηριακών μαθημάτων και η 

στενότερη εμπλοκή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο των 

μαθημάτων αυτών, αντανακλάται στο εντυπωσιακό ποσοστό  επιτυχίας (που 

φτάνει το 80% των φοιτητών που προσήλθαν στις εξετάσεις, ενώ είναι μόλις 48% 

στα θεωρητικά μαθήματα). Η ΕΕΑ υποστηρίζει σθεναρά τη συγχώνευση των δύο, 

και τη συνακόλουθη προσαρμογή των πιστωτικών μονάδων στο πρόγραμμα 

σπουδών. Το γεγονός αυτό θα αποδεσμεύσει πολλές διδακτικές ώρες, οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν με την προσθήκη επιπλέον μαθημάτων.  
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Αρκετά μαθήματα είναι προαπαιτούμενα και θα ήταν σκόπιμο να διευρυνθεί η ήδη 

ισχύουσα δομημένη αλληλουχία προαπαιτούμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών. Μια τέτοια αλυσοειδής διάταξη θα βοηθήσει στην καλύτερη και 

ευκολότερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης από τους φοιτητές.  Η σύσταση 

αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με το φόρτο εργασίας και τη διάρκεια φοίτησης 

και για το λόγο αυτό, η αλυσοειδής διάταξη των μαθημάτων  δεν θα πρέπει να 

είναι καθολική.   

Ένα ακόμη θεσμικό εμπόδιο είναι ότι οι φοιτητές εγγράφονται για πρώτη φορά το 

Σεπτέμβριο ή το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το 

ισχύον πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου προσφέρονται 

και στο εαρινό εξάμηνο. Η ΕΕΑ συστήνει επιτακτικά η εγγραφή στο πρόγραμμα να 

πραγματοποιείται μόνο το Σεπτέμβριο. Κάτι τέτοιο θα εξομαλύνει τη ροή του 

προγράμματος σπουδών και θα περιορίσει την κατασπατάληση των  πόρων.  

Παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αρκετές πτυχές της δασοπονίας, θα 

μπορούσε να εμπλουτιστεί με επιπλέον μαθήματα κορμού, με μαθήματα πιο 

προχωρημένου επιπέδου και με περισσότερη  πρακτική εκπαίδευση. Συστήνεται 

επιτακτικά να προσφέρεται  στο πρώτο εξάμηνο ένα υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο 

«Εισαγωγή στη Δασοπονία». Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές μια 

συνολική εικόνα της δασικής επιστήμης και θα τους εξοικειώσει   με τις τεχνικές, 

κοινωνικοοικονομικές και βιολογικές απαιτήσεις της. Άλλα παραδείγματα 

μαθημάτων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα 

σπουδών της δασοπονίας είναι η βιολογία, η χημεία, η βιοτεχνολογία, η διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και η βιωσιμότητα. 

Η απουσία θερινής πρακτικής εκπαίδευσης σε δασικές περιοχές αποτελεί μια 

αδυναμία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, την οποία αναγνωρίζουν 

όλοι, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές και η ΕΕΑ. Αυτό αποτελεί 

έκπληξη, δεδομένης της εφαρμοσμένης φύσης του γνωστικού αντικειμένου. 

Προτείνεται η καθιέρωση δύο εκπαιδευτικών περιόδων διάρκειας δύο εβδομάδων 

η καθεμιά, μετά το 4
ο
 και το 6

ο
 εξάμηνο αντίστοιχα, οι οποίες να καλύπτουν όλο το 

φάσμα των πρακτικών εφαρμογών (σε δασικές περιοχές), προκειμένου να 

εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις βασικές αρχές της δασικής πρακτικής. 

 Το επίπεδο των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Τμήμα είναι πολύ χαμηλό, τόσο 

ως προς τις βασικές γνώσεις όσο και ως προς τις ξένες γλώσσες. Η απουσία ενός 

κατώτατου ορίου στο  σύστημα των πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων θα 

οδηγήσει στην εγγραφή φοιτητών ακόμα χαμηλότερου επιπέδου. Θα πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, ώστε να εγγράφονται στο προπτυχιακό 

αυτό πρόγραμμα οι φοιτητές  που διαθέτουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. 

Υποψήφιοι φοιτητές χωρίς γνωστικό υπόβαθρο θα πρέπει να αποκλείονται από το  

πρόγραμμα αυτό.   
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Το πρόγραμμα σπουδών δεν προάγει την κριτική σκέψη και την επίλυση 

προβλημάτων. Δεν δίνεται έμφαση στην  ομαδική εργασία, γεγονός που οδηγεί σε 

σπουδές που στηρίζονται απλώς στην απομνημόνευση της ύλης. Κάτι τέτοιο είναι 

δυσάρεστο και επιζήμιο, δεδομένης της εφαρμοσμένης φύσης του γνωστικού 

αντικειμένου. Αν και προσφέρεται ένα μάθημα με τον τίτλο «Σεμινάριο», το οποίο 

στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών και στην εξοικείωσή 

τους με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, ωστόσο, η ορθή  διεξαγωγή του 

μαθήματος αυτού  προσκρούει στην περιορισμένη χρηματοδότηση. Η εισαγωγή 

ενός ακόμη  μαθήματος  στο 1
ο
 ή στο 2

ο
 εξάμηνο με στόχο την προαγωγή της 

κριτικής σκέψης και τη βελτίωση των επιδεξιοτήτων παρουσίασης εργασιών, θα 

ευνοούσε την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων των φοιτητών. 

Γενικότερα, η ΕΕΑ εντυπωσιάστηκε από τη φιλότιμη προσπάθεια των μελών του 

Τμήματος για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προπτυχιακού προγράμματος 

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης δασοπονίας. Ωστόσο, είναι 

κατανοητό, ότι οι θεσμικοί περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζουν την  

ευελιξία που απαιτείται για τη  διαμόρφωση ενός ανεξάρτητου και ανταγωνιστικού 

προγράμματος.  
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Α2. ∆ιδασκαλία 

 

Σε γενικές γραμμές, στους φοιτητές παρουσιάζονται λεπτομερή περιγράμματα 

μαθημάτων που περιλαμβάνουν τόσο τους μαθησιακούς στόχους όσο και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, τα 2/3 των θεωρητικών 

μαθημάτων πραγματοποιούνται μέσω διαλέξεων υποστηριζόμενων από 

ηλεκτρονικά μέσα (παρουσιάσεις σε power-point) και ακολουθεί συζήτηση για τη 

διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης των εννοιών.  

Όσον αφορά τα πρακτικά/ εργαστηριακά μαθήματα, οι κύριες εκπαιδευτικές 

μέθοδοι εστιάζουν σε εφαρμογές της θεωρίας και σε αναθέσεις εργασιών για το 

σπίτι. Επιπλέον, καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση της ομαδικής 

εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα στην πρακτική εκπαίδευση.  

Η ΕΕΑ πιστεύει ότι οι διδακτικές μέθοδοι πρέπει να εμπλουτιστούν, ώστε να 

ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσε να συμβάλει η καθιέρωση σύντομων τεστ και 

ενδιάμεσων εξετάσεων, καθώς και η ανάθεση εργασιών και παρουσιάσεων  με 

καθορισμένη συνεισφορά  στην τελική βαθμολογία.  

Ο συνολικός αριθμός των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού - μόνιμων και 

έκτακτων-  είναι 13 και 33 αντίστοιχα. Με βάση το συνολικό αριθμό των 

εγγεγραμμένων φοιτητών (863), η αναλογία καθηγητών/ φοιτητών είναι 1/19, 

αριθμός εκ πρώτης όψεως ικανοποιητικός, αν και στην πράξη η αναλογία είναι 

ακόμη καλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψη το απογοητευτικά χαμηλό ποσοστό 

παρακολούθησης.  

Η διαθεσιμότητα των καθηγητών για επίλυση αποριών και υποστήριξη των 

φοιτητών κρίνεται ικανοποιητική, όπως προκύπτει από την  εσωτερικής 

αξιολόγησης και επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους φοιτητές.  

Η ΕΕΑ ήταν στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσει ότι τα διαθέσιμα μέσα και  οι 

πόροι αποτελούν το δυνατό σημείο του Τμήματος. Τα περισσότερα εργαστήρια 

είναι καλά εξοπλισμένα, ώστε να υποστηρίζουν επαρκώς τη διεξαγωγή των 

μαθημάτων. Το πρόβλημα που έθεσαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι η 

απουσία τεχνικού προσωπικού στα εργαστήρια. Η ΕΕΑ θεωρεί ότι το πρόβλημα 

αυτό  πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά μέσω της καθιέρωσης του θεσμού  των 

«Βοηθών Διδασκαλίας/ Έρευνας». Ειδικότερα, η ΕΕΑ πιστεύει ότι οι διδακτικές και 

ερευνητικές ανάγκες  θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με την πρόσληψη 

αποφοίτων Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, οι οποίοι θα επικουρούν τόσο τη διδασκαλία, όσο 

και τις ερευνητικές δραστηριότητες -υπό την επίβλεψη ενός μόνιμου μέλους ΕΠ- 

και ενώ πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους. Με τον τρόπο αυτό, το 
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όφελος θα  είναι  διπλό. Από τη μία πλευρά, τα εργαστήρια θα στελεχωθούν με 

έμμισθο προσωπικό που θα ενδιαφέρεται για τη συντήρησή τους και παράλληλα 

θα  χρησιμοποιεί την υποδομή για μεταπτυχιακές σπουδές. Από την άλλη πλευρά, 

αυτοί οι συνεργάτες θα αντικαταστήσουν (εν μέρει) το πολυάριθμο έκτακτο 

εκπαιδευτικό προσωπικό που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διδασκαλία και 

δεν συνεισφέρει στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Τμήματος. Κατά την  ΕΕΑ, το 

προτεινόμενο μοντέλο προσφέρει μια πολύ προσφορότερη σχέση κόστους/ 

υπηρεσίας από την ισχύουσα αναχρονιστική πρακτική.  

Η υποδομή ΤΠ στο Τμήμα θεωρείται σύγχρονη και επαρκής για την κάλυψη των 

αναγκών του. Η τακτική της αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας κατά τη 

διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων (ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό 

υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ανακοινώσεις μαθημάτων και ανάθεση 

συγκεκριμένων εργασιών), πρέπει να επαινεθεί και να λειτουργήσει ως πρότυπο 

για τα υπόλοιπα μαθήματα. Εφόσον ο εξυπηρετητής (server) είναι προσβάσιμος  

και λειτουργεί, όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να 

δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες μαθημάτων στη δικτυακή πύλη του 

Τμήματος. Σε κάθε ιστοσελίδα μαθήματος ο διδάσκων θα αναρτά και θα 

επικαιροποιεί το εκπαιδευτικό του υλικό, αλλά και θα  παρέχει συνδέσμους για 

σχετικά θεματικά αντικείμενα στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην 

εξοικείωση των φοιτητών με τις διεθνείς εξελίξεις και θα βελτιώσει τις 

γλωσσολογικές τους δεξιότητες. Ως προς τη διαθεσιμότητα του εξειδικευμένου 

εκπαιδευτικού λογισμικού και του υλισμικού (hardware), η ΕΕΑ επισημαίνει ότι 

είναι άνισα κατανεμημένη στα διάφορα εργαστήρια του Τμήματος. Αυτό είναι ένα 

ζήτημα που θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά σε ένα μελλοντικό 

προγραμματισμό, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κατώτερα αποδεκτά στάνταρ 

σε όλα τα εργαστήρια.  

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές σε όλα τα μαθήματα. Για το 70% των μαθημάτων 

διεξάγονται μόνο τελικές γραπτές εξετάσεις. Πρόκειται για  ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό, το οποίο θα μπορούσε να συσχετισθεί με το  πολύ χαμηλό ποσοστό 

παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων. Αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει 

πιο προσεκτικής εξέτασης – άλλωστε έχει επισημανθεί και στην ‘Εκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης- και θα μπορούσε να επιλυθεί πιθανώς μέσω της 

καθιέρωσης ενδιάμεσων εξετάσεων και άλλων πιο καινοτόμων μεθόδων εξέτασης 

που έχουν ήδη αναφερθεί (π.χ. ομαδικές παρουσιάσεις). 

Στο 80% των μαθημάτων διανέμονται στους φοιτητές σημειώσεις από τους 

αντίστοιχους διδάσκοντες. Εδώ και λίγο καιρό, εφαρμόζεται και η διανομή δύο 

συγγραμμάτων ανά μάθημα.  Παρόλο που η πρακτική αυτή αποτελεί  εξέλιξη σε 

σχέση με το παρελθόν, θεωρούμε ότι εξακολουθεί να είναι αναχρονιστική και 

χρειάζεται ουσιαστική βελτίωση, ώστε να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα. Η 

ΕΕΑ ενημερώθηκε ότι πραγματοποιείται τακτικά επικαιροποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού. Όμως, η ΕΕΑ δεν εντόπισε συγκεκριμένες διαδικασίες που  
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να εξασφαλίζουν συστηματική επικαιροποίηση και επικύρωση του εκπαιδευτικού 

υλικού, πόσο μάλλον όταν τα 2/3 των διδασκόντων είναι έκτακτο προσωπικό  με 

συμβάσεις 9μηνης διάρκειας. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν παρόμοιες 

διαδικασίες.  

Παρόλο που το Τμήμα ισχυρίζεται ότι οι φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές  

δραστηριότητες στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων, στην  πραγματικότητα η σύνδεση 

της έρευνας με τη διδασκαλία παραμένει περιορισμένη, καθώς οι φοιτητές δεν 

έρχονται σε επαφή με το ερευνητικό έργο του Τμήματος, ούτε με τις πρόσφατες 

διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις. Πρέπει να τονιστεί ότι μια σημαντική αδυναμία του 

προγράμματος σπουδών είναι η απουσία εκπαίδευσης των φοιτητών στο 

σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της έρευνας. Ελάχιστα βασικά στοιχεία τέτοιας 

εκπαίδευσης προσφέρονται μέσω του μαθήματος με τίτλο «Σεμινάριο» (στο 7
ο
 

εξάμηνο). Συστήνεται επιτακτικά ένα μάθημα σχεδιασμού και μεθοδολογίας της 

έρευνας να περιληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να ενταχθεί σε ένα από τα 

πρώτα εξάμηνα.  

Η κινητικότητα των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού φαίνεται να είναι 

ικανοποιητική και εναρμονισμένη με την πλούσια ερευνητική δραστηριότητα του 

Τμήματος. Ωστόσο, η κινητικότητα των φοιτητών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. 

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής του Τμήματος για την  

κινητικότητα των φοιτητών. Οι ελλιπείς γλωσσικές δεξιότητες των φοιτητών  

αποτελούν έναν ακόμη περιοριστικό  παράγοντα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΕΑ, το 

γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τη διαμόρφωση  

κατάλληλης πολιτικής και μέσων, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η 

κινητικότητα των φοιτητών προωθείται και υποστηρίζεται τόσο σε εθνικό επίπεδο, 

όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές πραγματοποιείται με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με την  

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, οι φοιτητές είναι γενικά ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα της διδασκαλίας. Εξέφρασαν όμως την ανησυχία τους σχετικά με τη 

διαφάνεια και την πρακτική χρησιμότητα της διαδικασίας αυτής, εφόσον τα 

αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται και τα πορίσματα δεν οδηγούν σε μια 

βασισμένη σε τεκμήρια ανατροφοδότηση. Και πάλι στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται συστηματική συλλογή στοιχείων (κάτι που έχει ήδη υλοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό), καθώς και  επεξεργασία και  παρουσίαση των αποτελεσμάτων, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι διδακτικές μέθοδοι με την  αναγνώριση των 

καλύτερων πρακτικών, καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία διαφανή. Αυτό θα 

καθησυχάσει και τους φοιτητές.     
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Β. Έρευνα 
  

 

Σε ενδοτμηματικό επίπεδο επιβάλλεται η διεξαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας, 

παρά το γεγονός ότι αυτό αντιτίθεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΙ. Το πλαίσιο 

αυτό δεν καθιστά την έρευνα υποχρεωτική, δεν θέτει συγκεκριμένους στόχους για 

την παραγωγή νέας γνώσης και συνεπώς, δεν παρέχει τη χρηματοδότηση για τη 

διαμόρφωση απαραίτητης υποδομής και ερευνητικά εστιασμένων ερευνητικών 

προγραμμάτων που θα μπορούσαν να δώσουν την ώθηση για τέτοιου είδους 

ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην έρευνα όταν τα 

μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού κρίνονται για εξέλιξη. Το γεγονός αυτό έδωσε 

ένα ισχυρό κίνητρο σε πολλά μέλη ΕΠ να δραστηριοποιηθούν ερευνητικά, 

ανεξάρτητα από τις δυσκολίες χρηματοδότησης, πράγμα που αναγνωρίζεται και 

επιδοκιμάζεται από την ΕΕΑ. 

Η διοίκηση ενθαρρύνει την ερευνητική δραστηριοποίηση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και διαθέτει γι΄ αυτήν κάποια κονδύλια, αν και πολύ μικρά σε σχέση 

με τα διεθνή στάνταρτ. Τα μέλη ΕΠ διαθέτουν σημαντικές επιστημονικές 

δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών, κάποιες από τις οποίες είναι εφάμιλλες πολλών 

ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτό 

κατακτήθηκε με πολύ μεγάλη ατομική προσπάθεια  από τα μέλη ΕΠ, μέσω  

επαφών σε προσωπικό αλλά και σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα δεν έχει 

επίσημα καθορίσει σαφή μέτρα και κριτήρια για την αξιολόγηση της έρευνας, 

πιθανώς εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  

 Όπως προέκυψε από τις συζητήσεις μας με το εκπαιδευτικό προσωπικό και 

επιβεβαιώθηκε από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, δεδομένης της 

περιορισμένης χρηματοδότησης, το Τμήμα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την 

προώθηση και υποστήριξη της έρευνας. Καταβάλλονται προσπάθειες προώθησης 

συνεργασιών σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο δεν έχουν ακόμα 

αποδώσει καρπούς εξαιτίας του πλαισίου λειτουργίας του Τμήματος.  

Η ΕΕΑ διαπίστωσε ότι το Τμήμα διαθέτει αρκετό χώρο για ερευνητικούς σκοπούς 

και υποστηρίζει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, τόσο για πειραματικά 

εργαστήρια όσο και για εργαστήρια πληροφορικής και έτσι να στεγάσει 

περισσότερο εξοπλισμό και προσωπικό, εφόσον το Υπουργείο εγκρίνει την 

απαραίτητη χρηματοδότηση και / ή την ενοποίηση με άλλες μονάδες. Επίσης, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένα εργαστήρια ήταν κατάλληλα εξοπλισμένα για 

να υποστηρίξουν τη διδασκαλία, αλλά πολύ λίγα είχαν τον απαιτούμενο 

εξειδικευμένο εξοπλισμό, για  να υποστηρίξουν την προηγμένη έρευνα, ιδιαίτερα 

στα προγράμματα  με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.  

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα έγγραφα που εξετάστηκαν 
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κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αριθμός των δημοσιεύσεων έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο κατάλογος δημοσιεύσεων εμφανίζει καλές 

συνεργασίες με άλλα Τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και παρουσιάζει 

μια αυξητική τάση την τελευταία πενταετία. Περίπου τα μισά επιστημονικά 

περιοδικά περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της ISI και έχουν υψηλό 

συντελεστή επιρροής, γεγονός ενδεικτικό της ποιότητας της παραγόμενης γνώσης. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι παρατηρείται μια εμφανής μεγάλη απόκλιση 

παραγωγικότητας μεταξύ των μελών ΕΠ, γεγονός το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπιστεί μελλοντικά. Επιπλέον, η συμμετοχή σε συνέδρια είχε ως 

αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η 

Επιτροπή επιδοκιμάζει ιδιαίτερα την προσπάθεια  αυτή και υποστηρίζει σθεναρά 

τη συνέχισή της στο μέλλον, εφόσον τα συνέδρια θεωρούνται σπουδαία 

επιστημονικά συμβάντα όχι μόνο για την παρουσίαση εργασιών, αλλά και για τη 

δικτύωση και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Η συμμετοχή σε συνέδρια ανοίγει 

επίσης το δρόμο για συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές και συντακτικές 

επιτροπές περιοδικών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος (ΕΠ) 

παρουσιάζει κάποια κινητικότητα στον τομέα αυτό, αλλά συνιστάται ακόμα 

μεγαλύτερη προσπάθεια. 

 Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, το Τμήμα πέτυχε την έγκριση 15 

ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, πέντε από τα οποία είναι 

ευρωπαϊκά, ενώ τα υπόλοιπα είναι εθνικά. Όπως μας ενημέρωσε προφορικά η 

ΟΜΕΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, η συμμετοχή του Τμήματος σε 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, κατά την τελευταία πενταετία  απέδωσε 

στο Τμήμα το εντυπωσιακό ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός αυτό 

αναμένουμε  να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των δημοσιεύσεων. Η ΕΕΑ θεωρεί 

ότι η ερευνητική επιτυχία του Τμήματος είναι σημαντική, δεδομένης της 

πρόσφατης μεταβατικής φάσης των ΤΕΙ και της έλλειψης σημαντικού εξοπλισμού 

υποδομής που θα προσήλκυαν μεγάλα ερευνητικά προγράμματα. Ωστόσο, η 

αφοσίωση πολλών μελών ΕΠ στην παραγωγή γνώσης και η αφοσίωση της 

διοίκησης στην υποστήριξη και την προαγωγή της επιδοκιμάζονται ιδιαίτερα.  

Τα 2/3 του συνόλου των μελών ΕΠ, έχουν απασχοληθεί ως κύριοι ή βοηθοί 

ερευνητές. Το ποσοστό αυτό ερευνητικής δραστηριότητας είναι αξιοσημείωτο, αν  

αναλογιστεί κανείς ότι η έρευνα δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο των ΤΕΙ. Η απουσία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί ισχυρό 

ανασταλτικό παράγοντα για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα αυτό.  

Παρατηρείται μια αυξητική τάση στον αριθμό των επιστημονικών εργασιών  που 

δημοσιεύονται σε έγκριτα περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Από την Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης αλλά και από την επίσκεψή μας δεν προκύπτει η 

παραγωγή και η διάδοση (διάχυση γνώσης) μιας πιο εφαρμοσμένης εκδοχής της 

έρευνας και των πρακτικών αποτελεσμάτων της στους πιθανούς αποδέκτες στην 

Ελλάδα. Αν εξαιρέσει κανείς τη διεξαχθείσα έρευνα, η αναγνωρισιμότητα του 
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Τμήματος είναι  περιορισμένη και θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια στον 

τομέα αυτό, ειδικά όσον αφορά τη μετάδοση γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 

ζήτημα αυτό συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας και η ανταπόκριση 

του Τμήματος ήταν ιδιαιτέρως θετική. Πιστεύουμε ότι βελτιώνοντας το προφίλ του, 

το Τμήμα θα καταφέρει στο μέλλον να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου. 

Θα επαναλάβουμε ότι η απουσία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος με 

ερευνητικό προσανατολισμό σαφώς αναστέλλει τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

του Τμήματος. Παρόλο που ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι πανάκεια, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει προς αυτή 

την κατεύθυνση.   

Όπως προέκυψε από τις συζητήσεις μας με τα μέλη ΕΠ του Τμήματος και τον 

Ακαδημαϊκό / Αναπτυξιακό Σχεδιασμό (2008 -2012), τα μέλη του Τμήματος στην 

πλειονότητά τους διαθέτουν ισχυρά κίνητρα για τη διεξαγωγή ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας. Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η υπάρχουσα δυναμική πρέπει 

να διατηρηθεί και τα μέλη ΕΠ προτείνουν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Ωστόσο, 

χωρίς ουσιαστική χρηματοδότηση, το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου αυτού είναι 

καταδικασμένο να αποτύχει. Η ΕΕΑ πιστεύει ότι, εφόσον τα ΤΕΙ  θεωρούνται 

«εφαρμοσμένα πανεπιστήμια», η έρευνα θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του διδακτικού έργου. Και αυτό διότι ενισχύει την εξοικείωση  των φοιτητών 

με νέες ιδέες και την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο και δίνει στους 

καθηγητές/ ερευνητές τη δυνατότητα να εντάξουν  στα μαθήματά τους τη νέα 

γνώση, κάνοντας έτσι τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ανταποδοτική με το να 

ενθαρρύνονται η κριτική σκέψη  και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.  

Τέλος η ΕΕΑ  υποστηρίζει ένθερμα,  τη σύσταση μιας μόνιμης επιτροπής , η οποία 

θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση 

δεδομένων δυνητικών εφαρμοσμένων project. Με τον τρόπο αυτό, το Τμήμα θα 

είναι σε θέση να προσελκύσει μεγάλη χρηματοδότηση με τη βοήθεια των 

ενδιαφερόμενων μερών που θα ωφεληθούν από μια τέτοια ερευνητική σύμπραξη. 

Το Τμήμα βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, ενδεχομένως στην πιο 

παραγωγική δασική περιοχή της χώρας.  
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Γ. Λοιπές Υπηρεσίες 

 

 

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και την επιτόπια 

επίσκεψη, οι περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και των φοιτητών είναι συγκεντρωμένες στο ίδιο κτήριο, σε έναν πολύ 

ευρύχωρο και καλά σχεδιασμένο όροφο. Η βιβλιοθήκη είναι στοιχειωδώς 

εξοπλισμένη με περιορισμένη συλλογή βιβλίων και διαδικτυακή πρόσβαση σε 

βάσεις δεδομένων επιστημονικών περιοδικών, χωρίς όμως μόνιμο  

βιβλιοθηκονόμο. Επίσης, υπάρχει καλή τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων  

(μηχανική, ηλεκτρολογική, υδραυλική) από διάφορα τμήματα του ΤΕΙ, καθώς και 

από εξωτερικά συνεργεία.  

Τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας του Τμήματος θεωρούνται επαρκή ως 

προς την οργάνωση, την εμπειρία και τον αριθμό τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

είναι καλού επιπέδου, και το προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να εξυπηρετήσει τους φοιτητές και να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Ανεξάρτητα 

από την προσωπική εμπειρία των μελών της ΕΕΑ και τις πληροφορίες που τους 

δόθηκαν, οι φοιτητές εξέφρασαν παράπονα όσον αφορά τη συμπεριφορά του 

προσωπικού της Γραμματείας. Η ΕΕΑ διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την 

ικανοποιητική λειτουργία της Γραμματείας εξαιτίας του βαθμού ευαισθησίας και 

δυσκολίας της αξιολόγησης τέτοιων θεμάτων, εφόσον στο σύντομο διάστημα της 

επίσκεψής της, δεν είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει προσωπικά το επίπεδο της 

εξυπηρέτησης  που προσφέρεται στους φοιτητές.  

Η πρόσβαση σε αρχεία και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγγραφή των 

φοιτητών μέσω εσωτερικού δικτύου είναι ικανοποιητική, ωστόσο, η ΕΕΑ προτείνει 

την επέκταση του συστήματος στο διαδίκτυο. Οι επιφυλάξεις της κεντρικής 

διοίκησης στην Καβάλα για πιθανή απειλή της ασφάλειας του συστήματος είναι 

αβάσιμες, καθώς τα περισσότερα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια   προσφέρουν 

αυτού του είδους τις υπηρεσίες εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα. 

Ανεξάρτητα από αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη μιας καλής τεχνολογικής 

υποδομής (Η/Υ), δεδομένης της διαθέσιμης  χρηματοδότησης.  

Η ιστοσελίδα του Τμήματος κρίνεται καλή και εύκολα πλοηγήσιμη. Επιπλέον, οι 

αναρτήσεις που σχετίζονται με τα τρέχοντα μαθήματα και  εργαστήρια είναι 

ιδιαίτερα επιμελημένες και  είναι άξιες επιβράβευσης. Ωστόσο, προτείνεται να 

αναρτώνται επίσης και να επικαιροποιούνται τακτικά  τα αναλυτικά  περιγράμματα 

των μαθημάτων καθώς και οι μαθησιακοί στόχοι και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματά τους.  

Η ΕΕΑ   διαπίστωσε την έλλειψη του θεσμού συμβουλευτικής των φοιτητών, καθώς 

και την απουσία πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Το Τμήμα πρέπει να 
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φροντίσει για την ενίσχυση του ηθικού των φοιτητών, πράγμα αρκετά δύσκολο, 

εκτός εάν εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του θερινά μαθήματα πρακτικής σε 

δασικές περιοχές, όπως ισχύει στα προγράμματα σπουδών των άλλων δύο 

πανεπιστημιακών τμημάτων Δασοπονίας.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μικρό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  εκπληρώνει  με 

μεγάλη επιτυχία τον εκπαιδευτικό του σκοπό όχι μόνο προς τους φοιτητές του ΤΕΙ,  

αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η ΕΕΑ θα ήθελε να συγχαρεί ξανά τόσο την 

προηγούμενη όσο και την παρούσα διοίκηση, καθώς και όλα τα μέλη ΕΠ που 

συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του κοσμήματος. 

Συνολικά, οι διοικητικές υπηρεσίες και η υποστήριξη των φοιτητών θεωρούνται 

καλές, δεδομένων των συνθηκών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συμφωνεί με την 

άποψη αυτή, αλλά υπάρχουν ορισμένες αντιρρήσεις από την πλευρά των 

φοιτητών, οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν.  

Εξαιτίας της απουσίας «συμβούλου  σπουδών» και εκδηλώσεων που  προωθούν το 

ομαδικό/ φοιτητικό πνεύμα, οι φοιτητές φαίνεται να περνούν ελάχιστο χρόνο στις 

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ. Το Τμήμα θα πρέπει να σκεφτεί νέους τρόπους και 

δραστηριότητες -πολιτισμικές και αθλητικές- ώστε να προσελκύσει τους φοιτητές 

και να προαγάγει την ομαδικότητά τους.  

Πρέπει να εξεταστεί και όταν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η συσχέτιση της 

θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εξάσκηση μέσω συγκεκριμένων 

σεμιναρίων και εργαστηρίων . 

Τέλος, επιδοκιμάζεται ιδιαίτερα η άψογη κατάσταση του κτηρίου του Τμήματος και 

όλων των κοινόχρηστων χώρων.  
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∆. Στρατηγικός  Σχεδιασµός, προοπτικές βελτίωσης και 
ενδεχόµενοι ανασταλτικοί παράγοντες  

  

 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το Τμήμα έχει συντάξει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης 

για το 2008-2012 με στόχο  τη βελτίωση σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. Το 

σχέδιο αυτό έχει συζητηθεί και έχει εγκριθεί από όλα τα μέλη του Τμήματος.   

Η αποστολή του Τμήματος δηλώνεται ως εξής:  «να προάγει την ανάπτυξη και τη 

μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που 

εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη 

διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα 

απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την 

επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική». Το 

σχέδιο επισημαίνει όλες τις παρούσες αδυναμίες του προγράμματος και προτείνει 

συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους και την για υλοποίηση νέων 

ιδεών, με στόχο να καταστεί η μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών στο  πρόγραμμα  

πιο ενδιαφέρουσα και πιο εποικοδομητική. Το σχέδιο στοχεύει σε μια πιο ενεργή 

συμμετοχή των φοιτητών σε ένα καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον μέσω της 

εφαρμογής προηγμένων παιδαγωγικών μεθόδων, εφόσον το επιτρέψουν οι όροι 

χρηματοδότησης και  το ιδρυματικό πλαίσιο, καθώς και η ειλικρινής συμμετοχή 

των μελών ΕΠ.  

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, οι κυριότεροι βραχυπρόθεσμοι 

στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών μέσω της 

αξιολόγησης και της επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων, 

καλύτερο σύστημα αξιολόγησης των φοιτητών, ενεργή υποστήριξη της έρευνας και 

των δημοσιεύσεων,  επιδίωξη περισσότερων συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά κέντρα, αλλά και με οργανισμούς και ομάδες που αποτελούν τους 

φυσικούς εργοδότες των αποφοίτων του Τμήματος.  

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, οι κυριότεροι μεσοπρόθεσμοι 

στόχοι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βελτιώσεις: την καθιέρωση θερινών 

μαθημάτων πρακτικής σε δασικές περιοχές που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των 

φοιτητών και τους δεσμούς τους με τα φυσικά οικοσυστήματα, την ενίσχυση της 

κινητικότητας των καθηγητών και των φοιτητών, την αύξηση της ερευνητικής 

κατάρτισης των φοιτητών, την ανάπτυξη διαδικτυακής πρόσβασης στα 

περιγράμματα, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των μαθημάτων, 

την προσέλκυση νέων  αξιόλογων επιστημόνων για μόνιμη απασχόληση στο 

Τμήμα, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, την επιδίωξη 

περισσότερων συνεργασιών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς 
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φορείς, την πρόσληψη ενός βιβλιοθηκονόμου πλήρους απασχόλησης και την 

καθιέρωση φοιτητικών υποτροφιών.  

Η O.M.E.A. προτείνει την εφαρμογή μιας  εσωτερικής στρατηγικής για την 

υλοποίηση αυτών των υπερ-φιλόδοξων στόχων. Ορισμένα από τα στρατηγικά 

σχέδια περιλαμβάνουν: την αναζήτηση πρόσθετων πόρων για τη βελτίωση της 

παρούσας ερευνητικής υποδομής, την αύξηση του αριθμού των ερευνητικών 

επιχορηγήσεων, τη  σύναψη συμβάσεων συνεργασίας σύντομης διάρκειας με 

διακεκριμένους επιστήμονες, την  καθιέρωση υποτροφιών για φοιτητές με χαμηλό 

εισόδημα, την αύξηση της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους και την επέκταση των 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το Τμήμα αναζητά πρόσθετη υποστήριξη από την 

Πολιτεία για την πραγματοποίηση θεσμικών αλλαγών τόσο στο πρόγραμμα 

σπουδών, όσο και στη διδασκαλία, καθώς επίσης και στην έρευνα και την παροχή 

υπηρεσιών προς  τρίτους.   

Σεβόμενη την αποστολή του Τμήματος, η ΕΕΑ πιστεύει ότι θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στους σκοπούς και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος νέες 

έννοιες και  θέματα που αντανακλούν τις αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις 

σχετικά με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις δασικές πυρκαγιές και τη 

διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, το Τμήμα θα προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των υποψήφιων φοιτητών, και με την κατάλληλη εφαρμογή, θα 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των 

αποφοίτων του στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα θα ξεχωρίσει ανάμεσα στα 

υπόλοιπα τμήματα δασοπονίας των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων, καθώς θα 

δραστηριοποιηθεί σε κρίσιμους και σύγχρονους τομείς, και κατά συνέπεια θα 

βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τρέχουσες τάσεις και θα δημιουργεί νέες 

ευκαιρίες χρηματοδότησης.  

Η ΕΕΑ θεωρεί την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ύψιστης 

σημασίας, ιδιαίτερα αν συμπεριλάβει το μοντέλο του «Βοηθού Έρευνας/ 

Διδασκαλίας». Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί σε 

συνεργασία με τα άλλα τμήματα δασοπονίας των ΤΕΙ, ώστε να αξιοποιηθεί η 

εξειδίκευση του κάθε τμήματος και να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά τα 

διαθέσιμα μέσα. Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την 

κινητικότητα των φοιτητών, η οποία επί του παρόντος είναι ανύπαρκτη. Το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα αποτελέσει την αφετηρία που θα διευκολύνει και θα 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των καθηγητών για ερευνητική δραστηριότητα και για 

διεπιδράσεις εντός και εκτός του Τμήματος. Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων 

ερευνητικών περιοχών θα δημιουργήσει ευκαιρίες για χρηματοδότηση τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Η ΕΕΑ είναι της γνώμης ότι πρέπει να επανεξεταστεί  η ύπαρξη τριών Τμημάτων ΤΕΙ 

τα οποία ουσιαστικά προσφέρουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, σε συνδυασμό με 

τη μείωση του αριθμού των εγγραφόμενων φοιτητών και τις απογοητευτικά 
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περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων. Πιο συγκεκριμένα, 

προτείνεται να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της συγχώνευσης των τριών 

προγραμμάτων σπουδών. Ως εναλλακτική λύση, θα μπορούσε να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο της εξειδίκευσης των προγραμμάτων σπουδών σε συγκεκριμένες 

γνωστικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη μια λεπτομερής 

μελέτη των μελλοντικών προοπτικών και της βιωσιμότητας των διαφόρων 

σεναρίων.  
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Ε. Συµπεράσµατα: 
  
 

Συμπερασματικά, η συνολική εντύπωση της ΕΕΑ είναι θετική όσον αφορά την 

υποδομή, τους ανθρώπινους πόρους και το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Η ΕΕΑ 

εντυπωσιάστηκε από τη θετική στάση του εκπαιδευτικού και του διοικητικού  

προσωπικού απέναντι στις μελλοντικές προοπτικές του Τμήματος. Επίσης, 

επισημάνθηκε και επιδοκιμάστηκε το γεγονός ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι 

καταφανώς υπερήφανα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ελληνική 

κοινωνία.  

Μετά από σκέψη και σε βάθος συζήτηση μεταξύ των μελών της, η ΕΕΑ  κατέληξε σε 

συγκεκριμένες σημαντικές παρατηρήσεις, και συνέταξε τις ακόλουθες χρήσιμες       

- όπως ελπίζει - συστάσεις : 

1. Το ενιαίο μονοδιάστατο πρόγραμμα σπουδών δεν επιτρέπει την 

εξειδίκευση σε τομείς μεγάλης ζήτησης. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με την προσφορά περισσότερων μαθημάτων επιλογής 

2. Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι αρκετά ευέλικτο όσον αφορά την 

αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Υποστηρίζουμε 

ένθερμα την πραγματοποίηση των αλλαγών που χρειάζονται για να  

τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών και να ακολουθήσει τις νέες 

επιστημονικές τάσεις.  

3. Εφόσον αρκετά μαθήματα είναι προαπαιτούμενα για κάποια άλλα, θα ήταν 

σκόπιμη η επέκταση της υπάρχουσας δομής των προαπαιτούμενων 

μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών. Τέτοιες σχέσεις «αλυσιδωτού 

τύπου» μεταξύ των μαθημάτων θα βοηθήσουν τους φοιτητές στην 

καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση της ύλης. 

4. Σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή φοίτηση στο Τμήμα αποτελεί το  γεγονός 

ότι οι φοιτητές έχουν επ΄ αόριστον τη δυνατότητα να  εξετάζονται  σε ένα ή 

περισσότερα μαθήματα  στα οποία έχουν  αποτύχει, ακόμα και πολύ πέραν 

της κανονικής διάρκειας σπουδών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε σύγχυση και 

έλλειψη συνοχής στη φοίτηση, και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο 

του μελλοντικού σχεδιασμού του Τμήματος.  

5. Η ΕΕΑ παρατήρησε ότι τα εργαστηριακά μαθήματα είναι αυτόνομα και 

ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα θεωρητικά. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές 

μπορούν να παρακολουθήσουν και να περάσουν τα εργαστηριακά 

μαθήματα χωρίς να διαθέτουν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο. Η 

ΕΕΑ προτείνει τη συγχώνευσή τους, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις 

πιστωτικές μονάδες στο πρόγραμμα σπουδών. Το γεγονός αυτό θα 

αποδεσμεύσει πολλές ώρες διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να 
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αξιοποιηθούν για επιπρόσθετα μαθήματα.  

6. Οι φοιτητές εγγράφονται για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο ή το Φεβρουάριο. 

Κατά συνέπεια, τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου επαναλαμβάνονται στο 

δεύτερο. Η ΕΕΑ προτείνει επιτακτικά η εγγραφή στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα να πραγματοποιείται μόνο το Σεπτέμβριο. Κάτι τέτοιο θα 

εξομαλύνει τη ροή του προγράμματος σπουδών και θα περιορίσει την 

κατασπατάληση των πόρων.  

7. Η ΕΕΑ συστήνει να εμπλουτιστεί το  πρόγραμμα σπουδών με περισσότερα  

μαθήματα κορμού και με μαθήματα προχωρημένου επιπέδου, καθώς και 

με περισσότερη πρακτική εκπαίδευση σε δασικές περιοχές.   

8. Το  επίπεδο των φοιτητών που εγγράφονται στο Τμήμα είναι πολύ χαμηλό , 

τόσο σε βασικές επιστημονικές γνώσεις, όσο και στις ξένες γλώσσες. 

Υποψήφιοι χωρίς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο δεν θα πρέπει να 

εγγράφονται στο πρόγραμμα αυτό.  

9. Η έλλειψη τεχνικού προσωπικού στα εργαστήρια δημιουργεί πολλαπλά 

προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια πιο ολιστική 

προσέγγιση, μέσω της καθιέρωσης του μοντέλου των «Βοηθών 

Διδασκαλίας/ Έρευνας», το οποίο περιγράφεται στην παρούσα έκθεση 

αξιολόγησης.  

10. Η χρήση τεχνολογίας Η/Υ που παρατηρήθηκε σε ορισμένα από τα 

μαθήματα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο και για τα υπόλοιπα. Στην 

πύλη του Τμήματος, όλα τα μέλη ΕΠ θα πρέπει να δημιουργήσουν τη δική 

τους ιστοσελίδα μαθήματος, η οποία θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένο 

εκπαιδευτικό υλικό και συνδέσμους με σχετικά γνωστικά αντικείμενα.  

11. Η ΕΕΑ παρατήρησε ότι η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

λογισμικού και υλισμικού είναι άνισα κατανεμημένη στα διάφορα 

εργαστήρια. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί 

προσεκτικά σε μελλοντικό σχεδιασμό προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 

ελάχιστα αποδεκτά στάνταρ σε όλα τα εργαστήρια.  

12. Όσον αφορά την αξιολόγηση των φοιτητών, στα περισσότερα μαθήματα 

προβλέπονται μόνο τελικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο 

χρήζει προσεκτικότερης μελέτης, ενδεχομένως με την καθιέρωση 

ενδιάμεσων εξετάσεων και άλλων πιο καινοτόμων μεθόδων εξέτασης.  

13. Η ΕΕΑ δεν εντόπισε συγκεκριμένες διαδικασίες συστηματικής ή 

επικαιροποίησης   του εκπαιδευτικού υλικού. Συνεπώς προτείνει να τεθούν  

σε εφαρμογή.  

14. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές 

πρέπει να γίνεται με περισσότερη διαφάνεια και να συνοδεύεται από έναν  

αποτελεσματικό μηχανισμό ανατροφοδότησης.  
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15. Παρόλο που ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται  εμφανής  απόκλιση ως προς 

το βαθμό παραγωγικότητας, μεταξύ των μελών ΕΠ, γεγονός το οποίο θα 

πρέπει  να αντιμετωπιστεί μελλοντικά.  

16. Δεν διαπιστώνεται παραγωγή και διάδοση (διάχυση της γνώσης) μιας πιο 

εφαρμοσμένης εκδοχής των αποτελεσμάτων της έρευνας στους πιθανούς 

αποδέκτες στην Ελλάδα. Η αναγνωρισιμότητα του Τμήματος είναι αρκετά 

περιορισμένη και πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια στον τομέα αυτό, 

ειδικά όσον αφορά τη μετάδοση γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. H EEA 

συστήνει ένθερμα τη  σύσταση μιας μόνιμης επιτροπής εντός του  

Τμήματος, η οποία θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τους κυριότερους 

ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και   ιδιωτικού τομέα. 

17. Η ΕΕΑ  διαπίστωσε την απουσία κάποιας επίσημης διαδικασίας για την 

παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης και της σταδιοδρομίας των 

αποφοίτων, έτσι ώστε να αντληθεί ανατροφοδότηση σχετικά με την αξία 

του προγράμματος σπουδών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Πρέπει να τεθεί σε ισχύ ένας κατάλληλος μηχανισμός για τη συστηματική 

παρακολούθηση της επαγγελματικής προόδου των αποφοίτων.  

18. Η πρόσβαση σε αρχεία και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγγραφή 

των φοιτητών μέσω εσωτερικού δικτύου είναι ικανοποιητική, ωστόσο η ΕΕΑ 

προτείνει επιτακτικά την επέκταση του συστήματος στο διαδίκτυο.   

19. Σεβόμενη την αποστολή του Τμήματος, η ΕΕΑ πιστεύει ότι θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στους σκοπούς και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

τα εξής: νέες έννοιες και  θέματα που αντανακλούν την αλλαγή των 

κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

τις δασικές πυρκαγιές και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

20. Η ΕΕΑ θεωρεί την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών  

ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα αν συμπεριλάβει το προτεινόμενο μοντέλο 

του «Βοηθού Έρευνας/Διδασκαλίας». 

21.  Η ΕΕΑ είναι της γνώμης ότι πρέπει να επανεξεταστεί  η ύπαρξη τριών 

Τμημάτων ΤΕΙ τα οποία ουσιαστικά προσφέρουν το ίδιο πρόγραμμα 

σπουδών, σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των εγγραφόμενων 

φοιτητών και τις απογοητευτικά περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης 

των αποφοίτων. Πιο συγκεκριμένα, συστήνεται να εξεταστεί σοβαρά το 

ενδεχόμενο της συγχώνευσης των τριών προγραμμάτων σπουδών. Ως 

εναλλακτική λύση, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 

εξειδίκευσης των προγραμμάτων σπουδών σε συγκεκριμένες γνωστικές 

περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία μια σε βάθος μελέτη των 

μελλοντικών προοπτικών και της βιωσιμότητας των διαφόρων σεναρίων.  
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