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Εισαγωγή
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.

Χρησιμότητα και όρια μιας Έκθεσης Αξιολόγησης
Η παρακάτω Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΓΓΦ)
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει τόσο στην εσωτερική
αξιολόγηση και τον αναστοχασμό (διδακτικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές1) όσο και στην
εξωτερική του αξιολόγηση. Χαιρόμαστε μάλιστα ιδιαίτερα που η Έκθεση αυτή θα μελετηθεί και
από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα συμβάλουν με την εμπειρία τους στις συνεχείς
προσπάθειές μας για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξή του Τμήματος.
Στις λίγες σελίδες μιας Έκθεσης Αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν, φυσικά, να αποτυπωθούν παρά
μόνο κατά προσέγγιση οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι
ομαδικές και προσωπικές σχέσεις που παράγονται κατά τη συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές,
στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος και στους εξωτερικούς του
συνεργάτες. Αυτή η σύνθετη εμπειρία δεν μπορεί να μεταφραστεί σε μετρήσιμα μεγέθη.
Στη συνέχεια προσπαθούμε να παρουσιάσουμε κάποιες πλευρές του διδακτικού, επιστημονικού
και διοικητικού έργου που διεξήχθη στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, όσο μας το επιτρέπουν οι συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στις
οποίες γράφτηκε και η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης.
 Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;
Η επιτροπή ΟΜΕΑ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποτελείται από τους
εξής:
Πρόεδρος της επιτροπής ΟΜΕΑ:
Αθηνά Σιούπη (πρόεδρος του Τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια)
Συντονίστρια
Ανδρομάχη Σαπιρίδου (αναπληρώτρια καθηγήτρια)
Μέλη:
Χρήστος Αντωνίου (καθηγητής)
Ιωάννης Πάγκαλος (επίκουρος καθηγητής)
Υπεύθυνοι για τη συλλογή στοιχείων και τη συγγραφή της ετήσιας Απογραφικής Έκθεσης
Αξιολόγησης 2012-2013:
α) Συντονίστρια ΟΜΕΑ: Ανδρομάχη Σαπιρίδου (αναπληρώτρια καθηγήτρια)
β) Αν. συντονιστής ΟΜΕΑ: Ιωάννης Πάγκαλος (επίκουρος καθηγητής)

1

Παρόλο που στο Τμήμα το φοιτητικό κοινό αποτελείται ως επί το πλείστον από φοιτήτριες, θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο αυτό στο
εξής χάριν ευκολίας μόνο ο αρσενικός τύπος της λέξης.
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γ) Αντωνίου Χρήστος (καθηγητής)
Στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου συνέβαλε η Πρόεδρος του Τμήματος.
 Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης;
Για τη συλλογή πινάκων και την ηλεκτρονική επεξεργασία του κειμένου συνεργάστηκαν οι
Χρυσάνθη Τοπάλογλου (Προϊσταμένη του Τμήματος) και ο Γεώργιος Κατσίκας (ΕΤΕΠ)
 Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;
Στατιστικά στοιχεία Γραμματείας, ιστοσελίδα Τμήματος www.del.auth.gr, Σύστημα
Ηλεκτρονικής Γραμματείας και στοιχεία που συνέλεξαν συνάδελφοι..
 Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;
Μεγάλη έκταση πήρε η συζήτηση, διότι συνέπεσε με την επικείμενη Εξωτερική Αξιολόγηση του
Τμήματος, για την οποία τη συλλογή στοιχείων έχουν αναλάβει μέλη της ΓΣ του Τμήματος.
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1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν
κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.

Θεωρούμε κατ΄ αρχάς τη σύνταξη μιας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ένα θετικό βήμα.
Μέσω αυτής της διαδικασίας ο κάθε διδάσκων αλλά και το τμήμα ως ενότητα γνωρίζει τα
δυνατά και τα αδύνατά του σημεία. Γίνονται διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσεων και
συσφίγγονται έτσι οι μεταξύ των μελών του τμήματος σχέσεις. Οι διδάσκοντες μαθαίνουν να
ακούν τους φοιτητές τους, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία,
βγαίνουν από την μόνωση του ενός τμήματος. Ως εργαλείο αυτογνωσίας/αναστοχασμού η
διαδικασία για το ΤΓΓκΦ απέβη ιδιαίτερα χρήσιμη ειδικότερα ως προς την αποκρυστάλλωση
του ερευνητικού και του «κοινωνικού» προφίλ του Τμήματος – δύο σημεία για τα οποία
αποφασίστηκε να καταβληθούν πιο «οργανωμένες» και συνειδητές προσπάθειες ανάπτυξης κατά
τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, στην πράξη του ελληνικού Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της σήμερον τα κέρδη εν μέρει ουδετεροποιούνται από τις ζημίες. Πιο συγκεκριμένα:
Η σύνταξη της Αξιολόγησης του έτους 2012-2013, έγινε και πάλι κάτω από πολύ αντίξοες
συνθήκες λόγω της τρίμηνης απεργίας του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ και λόγω της
ούτως ή άλλως δραματικής μείωσης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού (βλ.
αντικατάσταση εργολαβικών, κατάργηση υπαλλήλων ΙΔΑΧ, συνταξιοδοτήσεις, αναρρωτικές
άδειες).
Το εναπομείναν προσωπικό έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον καθήκοντα που αφορούν, μεταξύ
άλλων, τη συνεχή συλλογή στατιστικών στοιχείων προς το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) και την αναδιοργάνωση και τον
εκσυγχρονισμό του ΑΠΘ (σχετικά με τις πολυάριθμες επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα βλ.
παρακάτω 1. 4.1). Η επιπλέον επιβάρυνση συνδέεται και με την αντιμετώπιση προβλημάτων
που αφορούν στο νέο νόμο και στις συνεχείς τροποποιήσεις του. Μόλις πριν λίγους μήνες το
Τμήμα μας απειλήθηκε με συγχώνευσή του με τα τρία άλλα ξενόγλωσσα τμήματα του ΑΠΘ,
γεγονός που απεφεύχθη την τελευταία στιγμή μέσω των κινητοποιήσεων διδασκόντων και
φοιτητών (σύνταξη ψηφισμάτων διαμαρτυρίας, ενημέρωση του Υπουργείου και των ΜΜΕ,
πορεία διαμαρτυρίας). Αλλά και οι γενικότερες συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες και
χειροτερεύουν διαρκώς (βλ. ελλιπής καθαριότητα για δεύτερη χρονιά, έλλειψη τεχνικής
υποστήριξης, υλικοτεχνικής υποδομής και προμήθειας ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων, παύση
συμβάσεων αλλοδαπών δασκάλων, αδυναμία σύναψης σύμβασης με διδάσκοντα για την
Ολλανδική γλώσσα κ.ά.). Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την εξασφάλιση
των ως τώρα αυτονόητων το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ενεργοποιείται με όλους τους
δυνατούς τρόπους για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται, έτσι ώστε να επιτελέσει με
υπευθυνότητα όσο γίνεται καλύτερα το έργο του προς τους φοιτητές και την ελληνική κοινωνία.
Η απεργία του προσωπικού διοίκησης είχε άλλωστε για δεύτερη χρονιά και άμεση επίπτωση στη
συγγραφή της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματος, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να
αντλήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τους πίνακες, μιας και δεν είχε ενημερωθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας με τα νέα δεδομένα. Πρέπει να τονίσουμε, επίσης, ότι η
γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί πλέον με ένα (1) κατά βάση άτομο. Το γεγονός αυτό είχε
ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση όγκου εργασίας, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να
διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις από ένα άτομο, την με ανάθεση προϊσταμένη. Στο σημείο αυτό θα
θέλαμε να προσθέσουμε τη σημασία της φράσης "με ανάθεση", καθώς η προϊσταμένη ούσα με
ανάθεση δεν αμείβεται με το επιμίσθιο που προβλέπει η θέση της προϊσταμένης.
Παρακαλούμε, λοιπόν, τη ΜΟΔΙΠ και την ΑΔΙΠ να πάρουν υπόψη τους τα παραπάνω κατά την
Αξιολόγηση της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης και να ενημερώσουν σχετικά όσο γίνεται
καλύτερα το ΥΠΑΙΘΠΑ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα μας και όλο το ΑΠΘ.
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1.3.

Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Ως προς τη διαδικασία της Έκθεσης Αξιολόγησης, θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη η
συγγραφή τόσο λεπτομερών κειμένων με τόσες πολλές επαναλήψεις, τα οποία αναγκαστικά
συντάσσονται από τους διδάσκοντες, γεγονός που τους αποσπά από το ήδη επιβαρυμένο
ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό τους έργο. Ένας αξιολογητής μπορεί μελετώντας τις
πλούσιες πια ιστοσελίδες των τμημάτων, τους πίνακες και ένα σύντομο κείμενο με τους στόχους
ενός τμήματος να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.
Εκτός αυτού είναι απαραίτητο η ΑΔΙΠ να λάβει υπόψη της τις παραπάνω παρατηρήσεις μας και
με βάση και τις παρατηρήσεις όλων των Τμημάτων να προχωρήσει σε αλλαγές και να
εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε η ΜΟΔΙΠ να επιλύσει όλα τα προβλήματα που
έχουν εντοπιστεί.
Για την ηλεκτρονική Αξιολόγηση των μαθημάτων, θα είχαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Στο ΧΕ 2012/13 συμπληρώθηκαν 727 ερωτηματολόγια για 40 μαθήματα από 198 φοιτητές, ενώ
στο ΕΕ 2013 είχαμε στη διάθεσή μας 708 ηλεκτρονικά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για 47
μαθήματα από 177 φοιτητές. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της περιόδου 20112012 επιβεβαιώνεται η περσινή μας υπόθεση, ότι με την εξοικείωση των φοιτητών μας με την
ηλεκτρονική αξιολόγηση θα αυξανόταν η συμμετοχή τους σε αυτήν. Έτσι, το Τμήμα μας είχε μια
από τις μεγαλύτερες συμμετοχές στην ηλεκτρονική αξιολόγηση μεταξύ των τμημάτων του ΑΠΘ.
Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι σε 11 από τα 40 αξιολογούμενα μαθήματα του
ΕΕ 2013 και σε 17 από τα 47 του ΧΕ 2012/13 ο αριθμός των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων
δεν ξεπερνά τα δάχτυλα του ενός χεριού, γεγονός που καθιστά, βέβαια, αδύνατη οποιαδήποτε
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Ένα άλλο θέμα αφορά στις στατιστικές, έτσι όπως αυτές εμφανίζονται στους πίνακες της
Αξιολόγησης Μαθημάτων: από τα μαθήματα που εμφανίζονται εκεί ως διδαχθέντα, τα 11 δεν
αφορούν το Τμήμα μας, διότι είναι μαθήματα που επέλεξαν οι φοιτητές μας ως επιλογές από
άλλα Τμήματα, αφού το επιτρέπει ο κανονισμός του Τμήματος. Κάποια από τα μαθήματα των
πινάκων αφορούν την επαναληπτική περίοδο που δίδεται για φοιτητές επί πτυχίω ή το
Σεπτέμβρη. Αυτά θα έπρεπε, εφόσον το μάθημα παρουσιάζει τον ίδιο κωδικό, να
συνυπολογίζονται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της
Αξιολόγησης να είναι ασφαλέστερο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως επειδή το δείγμα είναι μικρό και επομένως όχι
τυπικό, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δεν αποδίδουν πάντοτε την
πραγματική κατάσταση. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι η ηλεκτρονική Αξιολόγηση των
μαθημάτων από τους φοιτητές μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των μαθημάτων. Για αυτό
προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους φοιτητές για τη σπουδαιότητα της Αξιολόγησης, έτσι ώστε
να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να δίδεται έγκυρη
ανατροφοδότηση στους φοιτητές, ο διδάσκων να κάνει την αυτοκριτική του και να συνεργάζεται
στενότερα με τον πρόεδρο και την ΟΜΕΑ (σημεία στα οποία από εδώ και στο εξής θα δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα).
Στη συνέχεια διατυπώνουμε εδώ κάποια συμπεράσματα που φαίνεται να επιβεβαιώνονται σε
σχέση με την Έκθεση Αξιολόγησης του παρελθόντος έτους:
α) Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και η παρουσίαση/συγγραφή εργασιών στα
μαθήματα που επιτυγχάνεται με την προσωπική συνεργασία με τον διδάσκοντα φαίνεται
να επηρεάζουν θετικά την κρίση των φοιτητών. Έτσι παρατηρούμε ότι ο ίδιος διδάσκων
αξιολογείται στα μάθηματά του Κατεύθυνσης ή Επιλογής, όπου οι φοιτητές είναι λιγότεροι
και δίνονται εργασίες, καλύτερα από ό,τι στα Υποχρεωτικά του μαθήματα, στα οποία
λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, δεν μπορεί να αποφευχθεί η διδασκαλία "από
καθέδρας" και η βαθμολόγησή τους γίνεται μόνο κατόπιν εξετάσεων.
β) οι αριθμοί των συμμετεχόντων φοιτητών σε κάθε μάθημα παίζουν, σύμφωνα με τα
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παραπάνω, έναν μεγάλο ρόλο. Εκεί που αυτοί αγγίζουν κάπως τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η
αξιολόγηση είναι θετικότερη.
γ) Ακόμη, μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν σε προηγούμενα έτη μεγάλα ποσοστά
επιτυχίας στις εξετάσεις έχουν πιο θετική αξιολόγηση, από άλλα, στα οποία οι φοιτητές
κρίθηκαν πιο αυστηρά. Χρησιμοποιώντας εδώ και μήνυμα συναδέλφου άλλου τμήματος,
θα συμφωνήσουμε κι εμείς ότι: "Η Αξιολόγηση χρησιμοποιείται από φοιτητικές ομάδες
και ως ρεβάνς για δυσάρεστους βαθμούς σε μαθήματα".
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αναμενόμενο ότι καθηγητές που έχουν μόνο Υποχρεωτικά
μαθήματα λόγω του προγράμματος σπουδών σ’ ένα συγκεκριμένο εξάμηνο θα βρίσκονται σε
χειρότερη θέση από συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα
Κατεύθυνσης ή Επιλογής, που έχουν πιο περιορισμένο αριθμό φοιτητών.
Ως προς τα επιμέρους προβλήματα θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο:
α) να τελειοποιηθεί το σύστημα καταγραφής των μαθημάτων και υπολογισμού των
στοιχείων από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας,
β) να εξευρεθεί τρόπος, ώστε να συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο μόνο οι φοιτητές που
παρακολουθούν το μάθημα σε εβδομαιδιαία βάση και όχι εκείνοι που το παρακολουθούν
μόνο περιστασιακά,
γ) να επιδιώξουμε να συμπληρώνει ερωτηματολόγια τουλάχιστον το 70% των φοιτητών
για να είναι έγκυρα τα στατιστικά αποτελέσματα,
δ) να ληφθούν υπόψη οι έγκυρες έρευνες (που θα πρέπει να υπάρξουν) σχετικά με τα
κίνητρα και τους τρόπους αντίδρασης των Ελλήνων φοιτητών σε αυτές τις μεθόδους
(ηλεκτρονικής) Αξιολόγησης που είναι για αυτούς ακόμη ξένες.(βλ. και «5ετής», σ.4).
Δεν δίνεται κάποιο «μέτρο» ώστε τα ποσοτικά δεδομένα των αξιολογήσεων ομοειδών –
τουλάχιστον – Τμημάτων να είναι συγκρίσιμα και συνεπώς ευρύτερα αξιοποιήσιμα. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο το νόημα των αποτελεσμάτων εν πολλοίς λανθάνει (πχ. ποιος μέσος όρος βαθμού
πτυχίου θεωρείται «καλός», υπό ποιες προϋποθέσεις, με τι χαρακτηριστικά φοιτητών κλπ.)
δημιουργώντας συχνά στα μέλη της ΟΜΕΑ την αίσθηση μιας εργασίας ατελέσφορης.
Προς το ΥΠΑΙΘΠΑ, τέλος, απευθύνουμε θερμή έκκληση να πάψει τη συνεχή συρρίκνωση
κονδυλίων και προσωπικού, που έχουν δραματικές επιπτώσεις τόσο στις συνθήκες υγιεινής και
εργασίας φοιτητών και διδασκόντων, όσο και στο παραγόμενο έργο μας και τονίζουμε ότι πρέπει
να λάβει σοβαρά υπόψη του τις ανάγκες του ΑΠΘ, όπως αυτές περιγράφονται στις εκθέσεις
Αξιολόγησης και στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο ΥΠΑΙΘΠΑ από τις συνελεύσεις των
τμημάτων, τις κοσμητείες και τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος. Κοινός στόχος μας πρέπει να
είναι η διαφύλαξη της εκπαιδευτικής πορείας των φοιτητών μας και η διασφάλιση της
απρόσκοπτης συνέχισης της προσφοράς μας προς τη νέα γενιά της χώρας μας.
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2. Παρουσίαση του Τμήματος
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του.

2.1.

Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε
μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο
σε μια πόλη κλπ).

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στεγάζεται στο κτίριο της
Φιλοσοφικής Σχολής στο δυτικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης και είναι εύκολα προσβάσιμο
από οποιοδήποτε σημείο της πόλης χάρη στις λεωφορειακές γραμμές που περνούν από τους δύο
μεγάλους δρόμους με τους οποίους γειτνιάζει. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσα στα τρία όμορα
κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ η Βιβλιοθήκη του Τμήματος καθώς και το Γραφείο
Σπουδών βρίσκονται στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, ώστε οι φοιτητές και
φοιτήτριες δεν χρειάζεται να υφίστανται μεγάλες μετακινήσεις για τις υποχρεώσεις τους. Η
Γραμματεία στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, στον 2ο όροφο.

2.2.

Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.

2.2.1.

Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό,
κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Σχολιάστε.

Το ΤΓΓκΦ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1960-61. Αρχικά αποτελούσε ένα από τα
τέσσερα Τμήματα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Ι.Ξ.Γ.Φ.), το οποίο
εθεωρείτο παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Ν.5139/1931). Πρώτος διευθυντής του Τμήματος υπήρξε ο καθηγητής Kurt Graf
von Posadowsky-Wehner. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Τμήμα είχε 10 φοιτητές και
φοιτήτριες. Οι πρώτοι / πρώτες πτυχιούχοι ήταν 6 και ορκίστηκαν με τη λήξη του ακαδημαϊκού
έτους 1964-65.
Η έδρα της Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πληρώθηκε μόλις το 1980. Από το
ακαδημαϊκό έτος 1982-83 το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως και τα άλλα
Τμήματα του Ι.Ξ.Γ.Φ., λειτουργεί ως ένα από τα οκτώ αυτοδύναμα Tμήματα της Φιλοσοφικής
Σχολής (Ν.1268/1982).
Το 2012/13 υπηρετούσαν στο Τμήμα 19 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι με διδακτικά καθήκοντα
και ένας διδάσκων -με πολύ μικρό ποσοστό- σύμβασης του ΠΔ 407 για την Ολλανδική. Τα μέλη
ΔΕΠ συνεπικουρούνται από τους εξής διοικητικούς υπαλλήλους: 2 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ, μια
μόνιμη διοικητική υπάλληλο, έναν ΕΤΕΠ, 2 ΙΔΑΧ και 2 εργολαβικούς με καθήκοντα
Γραμματείας (βλ. Πίνακα 1). Εκτός πινάκων βρίσκεται το προσωπικό που μας παρέχει το
Ίδρυμα Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών της Γερμανίας (DAAD), δηλαδή δύο αλλοδαπές δασκάλες
και μια βοηθητική δασκάλα γλώσσας. Όπως εμφαίνεται από τον Πίνακα 1, δεν παρατηρούνται
μεταβολές ως προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ σχετικά με το προηγούμενο έτος. Η οργανική
θέση διοικητικού υπαλλήλου όμως που είχε κενωθεί δεν καλύφθηκε.
2.2.2.

Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε.
Ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφεται στο Τμήμα ακολουθεί μια σταθερή πορεία. Τα 7
τελευταία έτη παρατηρείται μια άνοδος του αριθμού των φοιτητών που σπουδάζουν σε κανονικά
έτη φοίτησης (νx2). Έτσι, από τους 418 κατά το έτος 2005-06 έφτασαν το έτος 2012-13 τους 735
(βλ. Πίνακας 0). Η προτίμηση των φοιτητών στο Τμήμα θεωρούμε ότι οφείλεται στην καλή του
φήμη σε συνάρτηση με τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει τόσο στον χώρο της
εκπαίδευσης όσο και αλλού (βλ. παρακάτω). Οι προοπτικές αυτές αυξάνονται λόγω της ανόδου
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της επιρροής της γερμανικής οικονομίας στην Ελλάδα, αλλά και της οικονομικής κρίσης, που
ωθεί πολλούς νέους προς τη Γερμανία για σπουδές και εργασία. Οι νέες αυτές συνθήκες
οδηγούν, δηλαδή, στην αύξηση της ζήτησης της γερμανικής γλώσσας ως ξένης. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται τα μόρια της βάσης εισαγωγής των τελευταίων έξι ετών

Ακαδημαϊκό
έτος

20132014

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

Μόρια βάσης
εισαγωγής

15228

15848

17049

16770

13361

12109

Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα είχε τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη αύξηση, και
συγκρατήθηκε τα 2 τελευταία έτη σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο σε αντίθεση με άλλα
ξενόγλωσσα τμήματα και γενικά στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η μικρή πτώση οφείλεται βέβαια
στην πρωτοφανή οικονομική κρίση που μείωσε γενικά τις βάσεις εισαγωγής σε όλα τα πεδία. Να
παρατηρήσουμε ότι και για το τρέχον έτος δεν μειώθηκαν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για
εισαγωγή στο Τμήμα μας και αυτές οι θέσεις καλύφθηκαν, όπως κάθε έτος, κατά 100%.
Αλλοδαποί φοιτητές δεν εμφανίζονται να φοιτούν σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Όμως στην πραγματικότητα 21 αλλοδαποί φοιτητές είναι στην
περίοδο 2012-13 εγγεγραμμένοι στο φοιτητολόγιο του Τμήματος (βλ. 3.1.4).
Oι φοιτητές πλήρους φοίτησης (ΦΠΦ) εμφανίζονται σύμφωνα με τον τρόπο που τους υπολογίζει
το ΥΠΑΙΘΠΑ να είναι πολύ λιγότεροι απ' ό,τι σύμφωνα με τις στατιστικές του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΑΠΘ. Το Υπουργείο δηλαδή ορίζει τους ΦΠΦ ως το πηλίκον
της διαιρέσεως του συνόλου των εγγεγραμμένων σε όλα τα μαθήματα δια του αριθμού των
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Με αυτό τον υπολογισμό όμως δέκα π.χ.
φοιτητές που δηλώνουν από ένα μάθημα σε ένα εξάμηνο θεωρούνται ως ένας ΦΠΦ, αν σε ένα
εξάμηνο ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει δέκα μαθήματα. Ο τρόπος αυτός
υπολογισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ των ενεργών φοιτητών θεωρούμε ότι είναι λανθασμένος, επειδή,
μεταξύ άλλων, αδικεί και τον κόπο των διδασκόντων και των υπολοίπων υπαλλήλων. Ένας
φοιτητής που δεν έχει δηλώσει όλα τα μαθήματα, βρίσκεται παρόλα αυτά στο Πανεπιστήμιο και
απασχολεί τους διδάσκοντες περισσότερο μάλιστα και από έναν "τακτικό" φοιτητή. Συχνά
πρόκειται για άτομα που ζουν εκτός Θεσσαλονίκης, εργάζονται ή είναι μητέρες. Αυτά τα άτομα
χρειάζονται περισσότερη συμβουλευτική υποστήριξη, διότι ζητούν εξατομικευμένη φροντίδα
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έρχονται με την παράκληση να κάνουν επιπλέον
εργασίες για να καλύψουν τα κενά κ.τ.λ. Επιπλέον, επειδή στο Τμήμα στα περισσότερα
μαθήματα δεν ακολουθείται η διδασκαλία από καθέδρας, αλλά δίδονται εργασίες και απαιτείται
και μια γραπτή ή προφορική εξέταση στις εξεταστικές – αλλά κάποιες φορές και κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου – η επιβάρυνση είναι ακόμα υψηλότερη. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε
με ρεαλιστικό τρόπο τους ενεργούς φοιτητές, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να θεωρήσουμε
ως μη ενεργούς αυτούς που δεν έχουν δηλώσει κανένα μάθημα για ένα ή και περισσότερα
εξάμηνα.
Αντίστοιχα, αν υπολογιστεί ο μέσος όρος ΦΠΦ ανά διδάσκοντα σύμφωνα με τον τρόπο που το
κάνει η ΑΔΙΠ, οι αριθμοί εμφανίζονται να είναι σχετικά χαμηλοί. Με βάση όμως τους
πραγματικούς φοιτητές, όπως τους εμφανίζουν οι πίνακες του Συστήματος Ηλεκτρονικής
2

Γραμματείας, η τιμή ξεπερνά στους 30 ανά διδάσκοντα και είναι φυσικά πολλαπλάσια από τα
διεθνή πρότυπα.
Ως προς τις στατιστικές αποφοίτησης, για το έτος που διανύουμε δεν είμαστε σε θέση να
2

Η τιμή αυτή, δηλαδή 30 φοιτητές ανά διδάσκοντα για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αναφέρεται και στο
κείμενο "ΠΡΟΤΑΣΗ για ένα Πλαίσιο ακαδημαϊκής αναδιοργάνωσης του ΑΠΘ με αφορμή το σχέδιο ΑΘΗΝΑ" που συντάχθηκε από
επιτροπή με πρόεδρο τον Π. Μήτκα (12.11.2012) https://docs.google.com/file/d/0Byj5pU44LgH-NlhNaE9rU1ZqUkk/edit?pli=1.
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υπολογίσουμε ούτε πόσοι αποφοίτησαν ούτε το μέσο όρο διάρκειας σπουδών ούτε και το
ποσοστό των λιμναζόντων φοιτητών λόγω της έλλειψης στοιχείων, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.
Γενικά, πάντως, θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να είναι φειδωλό με την εκδίωξη
φοιτητών από τα τμήματα λόγω μεγάλης διάρκειας σπουδών, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί εκ των
φοιτητών μας εργάζονται, υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που είναι οικογενειάρχες και άλλοι
κάνουν "επανεκκίνηση" των σπουδών τους μετά από ένα μεγάλο διάστημα. Επιπλέον, η
οικονομική συγκυρία αναγκάζει πολλούς φοιτητές να παραμελήσουν ή και να διακόψουν τις
σπουδές τους, κυρίως αν προέρχονται από άλλες πόλεις της Ελλάδας, μιας και οι σπουδές σε μια
άλλη πόλη προσθέτουν ένα δυσβάστακτο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πάντως, το
ποσοστό των φοιτητών που δεν έκαναν καμία ενέργεια πέραν της εγγραφής τους δεν θα πρέπει
να επιβαρύνει στατιστικά το Τμήμα, διότι αυτά τα άτομα μάλλον βρέθηκαν στο Τμήμα παρά τη
θέλησή τους και δεν σκόπευαν εξ αρχής να φοιτήσουν σε αυτό.
Ο μέσος όρος βαθμολογίας αποφοίτησης των φοιτητών μας υποθέτουμε ότι,
όταν
συμπληρωθούν τα στοιχεία, θα φανεί ότι και το έτος 2012-2013 βρίσκεται λίγο πάνω από το 7.
Τον βαθμό πτυχίου 7 έχουμε θέσει και ως προϋπόθεση για εισαγωγή στον μεταπτυχιακό κύκλο
σπουδών του Τμήματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ιδρύθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
Κατά την περίοδο 2012-2013 φοιτούσαν στο Πρόγραμμα 53 φοιτητές (βλ. Πίνακα 4). Ανά έτος
προκηρύσσονται στο Πρόγραμμα κατόπιν εξετάσεων 14 νέες θέσεις.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στο Τμήμα ανέρχονται
στους 18. Ωστόσο, να τονιστεί ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ως επιβλέποντες σε
πάμπολλες τριμελείς επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων άλλων Τμημάτων, αφού κλήθηκαν να
προσφέρουν τη συμβολή τους είτε σε διατμηματικά ΠΜΣ, στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, είτε
για μεμονωμένες περιπτώσεις υποψηφίων από άλλα τμήματα. Αυτές οι περιπτώσεις δεν
καταγράφονται στους πίνακες της παρούσας Αξιολόγησης, ενώ περιλαμβάνονταν ως το 2010
στην πενταετή ΄Εκθεση Αξιολόγησης. Παραπέμπουμε, λοιπόν, ενδεικτικά στο κείμενο εκείνο.
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2.3.

Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.

2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του;
α) Σκοπός του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τον
ιδρυτικό Νόμο:
«Από 1ης Οκτωβρίου 1931 ιδρύεται παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και ως παράρτημα αυτής Ινστιτούτον ξένων γλωσσών και φιλολογιών [Γαλλικής,
Γερμανικής, Αγγλικής, Ιταλικής, Βαλκανικών, Ανατολικών], του οποίου σκοπός είναι η
πρακτική και θεωρητική διδασκαλία και καλλιέργεια αυτών» (Ν. 5139/1931).
β) Σκοπός του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο:
«Σκοπός του Τμήματος τούτου είναι η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσης, Φιλολογίας και
Λογοτεχνίας και η κατάρτισις καθηγητών, ικανών να διδάξουν την Γερμανικήν γλώσσαν και
φιλολογίαν» (Ν. 540/1977).
γ) Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Ξένων Γλωσσών [Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής] σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
«Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των
μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά
περιβάλλοντα.
[...] Με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της
πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών».
2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους
σκοπούς του Τμήματος;
Ο ιδρυτικός νόμος είναι παλαιός και αναφέρεται στην εποχή κατά την οποία το Τμήμα ανήκε
ακόμη στα «Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών». Η διατύπωση του στόχου, ωστόσο, είναι τόσο
γενικόλογη (δηλ. «η πρακτική και θεωρητική διδασκαλία και καλλιέργεια των ξένων γλωσσών
και φιλολογιών») ώστε καλύπτει και τους «νέους» στόχους που, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
καιρών, θέτει και υλοποιεί το Τμήμα: π.χ. η ανάπτυξη «διαπολιτισμικής ικανότητας»
(interkulturelle Kompetenz) τοποθετείται στο επίκεντρο όλων των αντικειμένων διδασκαλίας και
έρευνας που θεραπεύονται. Δεν αναφέρεται μεν ρητά στον ιδρυτικό νόμο, όμως θεωρούμε ότι
μια ευρεία και σύγχρονη ερμηνεία των όρων «ξένη γλώσσα» και «φιλολογία» – εμπλουτισμένη
με την (πολυ-)πολιτισμική διάσταση – (θα πρέπει να) τον περιλαμβάνει. Επίσης, η διάκριση σε
«θεωρητική» και «πρακτική» διδασκαλία συνάδει με τις δραστηριότητες του Τμήματος,
δεδομένου μάλιστα ότι η τελευταία αποτελεί μία από τις ιδιαιτερότητές μας και είναι
θεσμοθετημένη στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η έρευνα, τέλος, ακρογωνιαίος λίθος του
ακαδημαϊκού γίγνεσθαι στην οποία αυτονοήτως επιδίδονται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, επίσης
δεν αναφέρεται ρητά, η έννοια όμως «καλλιέργεια» θα μπορούσε να εκληφθεί ως ισοδύναμη.
2.3.3 Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος
από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει απόκλιση. Ενδεχομένως η
συγκεκριμενοποίηση και εν μέρει επικαιροποίηση των ρητά καταγεγραμμένων στόχων να ήταν
ευπρόσδεκτες. Η μετάβαση από τη «φιλολογία» στο παράδειγμα των «πολιτισμικών» σπουδών»
που συντελέστηκε στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών τις τελευταίες δεκαετίες, όπως επίσης
και η θεραπεία – πέραν της διδακτικής της γλώσσας – διακριτών επιστημών, όπως της
γλωσσολογίας, της παιδαγωγικής και της μεταφρασεολογίας, θα μπορούσαν να αποτυπώνονται
σε μια σύγχρονη περιγραφή των σκοπών και των στόχων.
2.3.4 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι
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παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;
Οι στόχοι που τίθενται από το Τμήμα επιτυγχάνονται. Πολλοί απόφοιτοί μας ακολουθούν
επιτυχημένη σταδιοδρομία στη δημόσια (και ιδιωτική) εκπαίδευση εφαρμόζοντας καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους, ενώ θέτουν τα ζητήματα της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας
στις προτεραιότητές τους (βλ. π.χ. Ημερίδα Διδακτικής 6.1), συχνά δε διακρίνονται για τις
δράσεις τους με υποτροφίες του DAAD και του Ινστ. Γκαίτε και με σχετικές βραβεύσεις. Με
ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση που παρέχουμε έχει «πολλαπλασιαστικό»
αποτέλεσμα. Και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους όμως (π.χ. επιμελητήρια), εκτός από τη
γλωσσομάθεια, είναι η οργανωτικότητα και η συγκρότηση της προσωπικότητας – αρετές οι
οποίες προωθούνται με έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών – οι οποίες καθιστούν τους/τις
αποφοίτους μας ιδανικούς υποψήφιους για μια θέση εργασίας. Φοιτητές και φοιτήτριές μας δε,
τόσο σε προπτυχιακό (π.χ. ERASMUS) όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο (σπουδές σε
μεταπτυχιακά της αλλοδαπής), αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των σπουδών και
της ζωής στο εξωτερικό, μαρτυρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την επαρκέστατη
κατάρτισή τους στα «περιεχόμενα» των αντικειμένων που θεραπεύουμε, αλλά και ότι διαθέτουν
αυξημένη «διαπολιτισμική δεξιότητα». Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος
συμμετέχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια, σε διεθνείς εκδόσεις και επιστημονικές ενώσεις, όχι
μόνο ακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα
διαμορφώνοντάς τις. Κορυφαίο παράδειγμα το επετειακό συνέδριο «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε
(διά-)δραση» (και οι σχετικές εκδόσεις των Πρακτικών), στο οποίο το Τμήμα καθόρισε το
επιστημονικό πλαίσιο, οργανώνοντας και συντονίζοντας παράλληλα την ανακοίνωση των
ερευνητικών πορισμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων μελετητών, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά
στη γνώση γύρω από το επίκαιρο θέμα της «πολιτισμικής διάδρασης».
Ανασταλτικά στοιχεία είναι η έλλειψη υποδομών, προσωπικού, χρηματοδότησης κλπ.
2.3.5 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης)
στόχων του Τμήματος;
Το ζήτημα αυτό δεν υπήρξε ακόμη αντικείμενο αναστοχασμού στους κόλπους του Τμήματος,
καθώς οι στόχοι, όπως εκφράζονται επίσημα, δεν αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των
σύγχρονων αντικειμένων και μεθόδων που προωθούμε ερευνητικά και διδακτικά. Αν μια ρητή
συγκεκριμενοποίηση και επικαιροποίηση των στόχων (π.χ. αναφορά στην δια-/πολυ-πολιτισμική
και διεπιστημονική διάσταση των σπουδών και της έρευνας) μπορεί να έχει θετικό πρακτικό
αντίκτυπο στη δραστηριότητά μας είναι ένα ερώτημα μάλλον νομοτεχνικής φύσης και σ’ αυτό το
πλαίσιο θα έπρεπε να εξεταστεί.
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2.4.

Διοίκηση του Τμήματος.

Μετά τον Ν. 4009/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012, η διοίκηση του Τμήματος
ασκείται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Όργανα του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος, ο οποίος
διορίζει έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο, και η Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο,
19 μέλη ΔEΠ του Tμήματος, 1 εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, 1 εκπρόσωπο των
μεταπτυχιακών φοιτητών, 1 εκπρόσωπο ΕΕΠ, 1 εκπρόσωπο ΕΕΔΙΠ και 1 εκπρόσωπο των
ΕΤΕΠ. Για τα θέματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποφασίζει η Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι
αποφάσεις της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
υπόκεινται πλέον σχεδόν στο σύνολό τους στην έγκριση της Κοσμητείας και του Κοσμήτορα της
Φιλοσοφικής Σχολής.
2.4.1.

Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα;

Οι επιτροπές αναδιαρθρώνονται κάθε χρόνο. Μελετάται η αναγκαιότητα συνέχισής τους και
καταργούνται κάποιες ενώ ιδρύονται νέες. Λαμβάνεται μέριμνα να μην υπηρετούν συνεχώς τα
ίδια άτομα σε μια επιτροπή, έτσι ώστε το σύνολο των διδασκόντων να είναι γνώστες όλων των
θεμάτων που απασχολούν το Τμήμα.
Ενδεικτικά, για το 2012-2013 λειτούργησαν οι κάτωθι επιτροπές:
1. Οικονομικών
α. Μπουτουλούση Ελένη, Πρόεδρος
β. Ιορδανίδου Παρθενόπη/Καλλιμάνη Ελένη
2. Προμήθεια και παραλαβή κινητού εξοπλισμού
Υπόλογος υλικών: Aντωνίου Χρήστος, Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα
(αναπληρωματικό μέλος)
α. Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Ρασιδάκη Αλεξάνδρα (αναπληρωματικό μέλος)
β. Μπερμπέρογλου Παράσχος, Κωνσταντινίδου Θεανώ (αναπληρωματικό μέλος)
γ. Καλλιμάνη Ελένη, Κορίτσα Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)
3. Φοιτητικών Ζητημάτων
α. Κωνσταντινίδου Θεανώ, Περπερίδης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
β. Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Παπαδοπούλου Χάρις-΄Ολγα (αναπληρωματικό μέλος)
γ. Γεωργοπούλου Ελένη, Πάγκαλος Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)
δ. Εκπρόσωπος Φοιτητών: δεν έχει οριστεί
ε. Γεωργουλή Σουζάνα (Διοικητικός Υπάλληλος)
4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Αίθουσες
α. Κωνσταντινίδου Θεανώ
β. Ιορδανίδου Παρθένα / Καλλιμάνη Ελένη
γ. Εκπρόσωπος Φοιτητών
5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος
Υπεύθυνες: α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα, β. Παπαδοπούλου Χάρις-΄Ολγα
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γ. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα
δ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη
ε. Κατσαούνης Νικόλαος
στ. Περπερίδης Γεώργιος
ζ. Κατσίκας Γεώργιος
η. Εκπρόσωπος Φοιτητών: δεν έχει οριστεί
6. Υπεύθυνοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών ανταλλαγών κλπ
Α. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Υπεύθυνη: α. Σιούπη Αθηνά, β. Δεληανίδου Σιμέλα (αναπληρωματικό μέλος)
γ. Καραγιαννίδου Ευαγγελία (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
δ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
ε. Στουρμ-Τριγωνάκη ΄Ελκε-Ιρένε (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
στ. Βηδενμάιερ Ανθούλα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
ζ. Μπουτουλούση Ελένη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
η. Ζάχου Αικατερίνη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
θ. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
ι. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
κ. Δεληανίδου Σιμέλα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
λ. Σιούπη Αθηνά (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
μ. Μπερμπέρογλου Παράσχος (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α)
Β. Επιτροπή Παραρτήματος Διπλώματος
Υπεύθυνη: α. Σιούπη Αθηνά, β. Δεληανίδου Σιμέλα (αναπληρωματικό μέλος)
γ. Γεωργοπούλου Ελένη
δ. Τσοκακτσίδου Δήμητρα
Γ. Επιτροπή Πρακτικής ΄Ασκησης ErasmusPlacements
α. Σιούπη Αθηνά
β. Δεληανίδου Σιμέλα (αναπληρωματικό μέλος)
7. Επιτροπή διασύνδεσης
α. Μπουτουλούση Ελένη
β. Κοιλιάρη Αγγελική
γ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη
δ. Βηδενμάιερ Ανθούλα
ε. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα
στ. Στουρμ-Τριγωνάκη ΄Ελκε-Ιρένε
ζ. Meihsner Marie
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8. ΟΜ.Ε.Α.
α. Μπουτουλούση Ελένη (Πρόεδρος Τμήματος)
β. Σαπιρίδου Ανδρομάχη (συντονίστρια)
γ. Αντωνίου Χρήστος
δ. Πάγκαλος Ιωάννης
ε. Τσοκακτσίδου Δήμητρα
στ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη
ζ. Κατσαούνης Νικόλαος
9. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και εθελοντισμού
Αντωνίου Χρήστος, Σαπιρίδου Ανδρομάχη (αναπληρωματικό μέλος)
Τσοκακτσίδου Δήμητρα
10. ΔΟ.Α.Τ.Α.Π.
α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα
β. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα
γ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη
11. Εκπρόσωποι στα Δ.Π.Μ.Σ.
α. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα και Ρασιδάκη Αλεξάνδρα
«Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)
β. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα και Πάγκαλος Ιωάννης
«Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
γ. Βηδενμάϊερ Ανθούλα και Τσοκακτσίδου Δήμητρα
«Διερμηνεία και Μετάφραση»
12. Επιτροπή Ξενόγλωσσων Βιβλίων
α. Ζάχου Αικατερίνη
β. Στούρμ-Τριγωνάκη Έλκε-Ιρένε
13. Επιτροπή περιβάλλοντος
α. Μπερμπέρογλου Παράσχος
β. Σιούπη Αθηνά (αναπληρωματικό μέλος)
14. ΣΕΜΣ τουΠ.Μ.Σ. του Τμήματος
Υπεύθυνη: α. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα
β. Σιούπη Αθηνά
γ. Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη (αναπληρωματικό μέλος)
δ. Γεωργοπούλου Ελένη
ε. Πάγκαλος Ιωάννης

15

στ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη
15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου
α. Βηδενμάιερ Ανθή
β. Δεληανίδου Σιμέλα
γ. Πάγκαλος Γιάννης
δ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη
ε. Στουρμ-Τριγωνάκη ΄Ελκε-Ιρένε
στ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη
ζ. Κατσαούνης Νικόλαος
16. Σύμβουλοι σπουδών
α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα
β. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα
17. Υπεύθυνοι για κατευθύνσεις, γερμανική γλώσσα και D.A.A.D.
Λογοτεχνία: Ρασιδάκη Αλεξάνδρα
Γλωσσολογία, Διδακτική, Παιδαγωγικά:
Χάρις-΄Ολγα (αναπληρωματικό μέλος)

Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη, Παπαδοπούλου

Γλώσσα: Συντονίστρια: Κοιλιάρη Αγγελική, Υπεύθυνος: Περπερίδης Γεώργιος
D.Α.Α.D: Συντονίστρια: .Κοιλιάρη Αγγελική, Υπεύθυνη: Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα
18. Επιτροπή Κατατάξεων
α. Μπουτουλούση Ελένη, Πρόεδρος
β. Καραγιαννίδου Ευαγγελία
γ. Γεωργοπούλου Ελένη
δ. Τσοκακτσίδου Δήμητρα
ε. Κωνσταντινίδου Θεανώ
19. Επιτροπή Απόσυρσης
α. Αντωνίου Χρήστος
β. Ιορδανίδου Παρθένα
20. Επιτροπή Βιβλιοθήκης (επαφές με βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών βιβλίων
και περιοδικών)
α. Ζάχου Αικατερίνη
β. Κατσαούνης Νικόλαος
γ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη
δ. Τσακίρη Ιωάννα
2.4.2.

Ποιοί εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα;
Στο Τμήμα λειτουργούν δύο εσωτερικοί κανονισμοί: ο κανονισμός προπτυχιακών κι ο
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κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο κανονισμός ΜΣ εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και μπορεί να
αναθεωρείται μια φορά το χρόνο. (βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/glossa-kai-politismossto-germanofono-xoro)
2.4.3.

Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση
αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;
Το Τμήμα δεν έχει χωριστεί διοικητικά σε τομείς λόγω έλλειψης του απαραίτητου αριθμού
μελών ΔΕΠ. Όμως στο ΠΠΣ δίνεται μετά τα δύο πρώτα έτη η δυνατότητα εξειδίκευσης. Για
τους επιμέρους στόχους και τα αντικείμενα των δύο κατευθύνσεων βλ. παρακάτω, 3.1.2.
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3. Προγράμματα Σπουδών
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την
ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα
κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Ανάλυση Kριτηρίων Διασφάλισης
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων».
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα
τουλάχιστον σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία
του Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1.

Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Το σημερινό ΠΠΣ είναι αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης του Προγράμματος Σπουδών που
πραγματοποιήθηκε μέσω προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ κατά τα έτη 2002-2006 σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα.

- Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;
Εκτός από την ηλεκτρονική αξιολόγηση που διεξάγεται μέσω της ΜΟΔΙΠ, κάποιοι διδάσκοντες
μοιράζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους ερωτηματολόγια, τα οποία παίρνουν υπόψη
τους, για να αναδιαρθώνουν την ύλη και να βελτιώνουν τις μεθόδους τους.

- Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο
αποτελεσματικά εφαρμόζονται;
- Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΕΠΡΟΣ) αξιολογήθηκε από εξωτερικό κριτή, τον καθηγητή
Hans Bickes από το Πανεπιστήμιο του Αννοβέρου (βλ. Αξιολόγηση 2006-2010, σσ. 68-77 και
Παράρτημα στην «5ετή αξιολόγηση»). Εκεί ο καθ. Bickes σχολιάζει πολύ θετικά τον
συγκερασμό της επιστήμης με τις ανάγκες της αγοράς. Διότι, χωρίς να παραμελούνται στο ΠΠΣ
οι στέρεες θεωρητικές βάσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων ερευνητών σε όλα τα πεδία της
επιστήμης που θεραπεύονται στο Τμήμα, οι απόφοιτοί μας αποκτούν και πρακτικές δεξιότητες,
για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις συγκεκριμένων επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τις
σπουδές τους.

-

Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;

Η δημοσιοποίηση του ΠΠΣ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος
http://www.del.auth.gr/index.php/el/proptyxiakes-spoydes.
Εκεί,
και
στη
διεύθυνση
http://www.del.auth.gr/index.php/el/arxeio-odigoi-spoudwn βρίσκονται όλοι οι Οδηγοί Σπουδών
από το 2005 μέχρι και σήμερα.

- Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των
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αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;
Δεν κρατούνται στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας
μάς απασχολούν ιδιαίτερα. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε επίσημα στοιχεία για τα διαφορετικά
επαγγέλματα που αυτοί ακολουθούν. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
μια νέα οργάνωση με πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Τα στοιχεία αυτά θα
μπορέσουν να οδηγήσουν σε επιμέρους αλλαγές του προγράμματος σπουδών που θα ωφελήσουν
άμεσα κάποια επαγγέλματα, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα μειωθεί περαιτέρω το υπάρχον
διδακτικό προσωπικό. Για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων έχει ήδη οριστεί μια επιτροπή με
πρωτοβουλία των λεκτόρων DAAD, η οποία συνεργάζεται με μεταπτυχιακούς φοιτητές για να
μπορέσει να δημιουργήσει μία τράπεζα δεδομένων.
Σχετικά με τις επαγγελματικές δυνατότητες των Πτυχιούχων του Τμήματος πραγματοποιήθηκαν
στις 19.4.2013 και στις 31.5.2013 Ημερίδες με θέμα: "Μετά το πτυχίο, τι;" κατά τις οποίες
απόφοιτοι του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με προσκεκλημένους από ποικίλους
ερευνητικούς και επαγγελματικούς χώρους και να δουν διαφορετικούς τομείς στην αγορά
εργασίας, στους οποίους το πτυχίο της Γερμανικής Φιλολογίας ή η γνώση της γερμανικής
γλώσσας προσφέρουν νέες δυνατότητες. Οι Ημερίδες αυτές ήταν η συνέχεια ενός Workshop του
2012, του οποίου τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν σε έναν 30σέλιδο κείμενο-οδηγό
"Germanistik im Beruf". Το κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
http://www.del.auth.gr/files/Deutsch_im_Beruf_PDF-1.pdf. Την διοργάνωση του Workshop και
των Ημερίδων καθώς και την επιμέλεια του κειμένου είχαν αποκλειστικά οι λεκτόρισσες της
Υπηρεσίας Επιστημονικών Ανταλλαγών (DAAD) της Γερμανίας.
3.1.2.

Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών;
Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσσερα έτη. Τα μαθήματα είναι τρίωρα και για τη λήψη του
πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 136 διδακτικές μονάδες (ΔΜ). Οι
μονάδες αυτές κατανέμονται σε 88 ΔΜ υποχρεωτικών μαθημάτων, 24 ΔΜ μαθημάτων
κατεύθυνσης, 18 ΔΜ επιλογής και 6 ΔΜ ξένης γλώσσας. Σε μονάδες ECTS αντιστοιχούν για
κάθε υποχρεωτικό μάθημα 5 μονάδες ECTS, για κάθε μάθημα κατεύθυνσης 7 μονάδες ECTS,
για κάθε μάθημα επιλογής 5 μονάδες ECTS και ειδικά για τα μαθήματα Γλώσσα και Διδακτική
IV και V, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο εργασίας των φοιτητών, υπολογίζονται για
κάθε ένα από τα πρώτα 6 μονάδες ECTS και για τα δύο μαθήματα Διδακτικής από 12 μονάδες.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 12.
Εκεί εμφαίνεται η οργάνωση του ΠΠΣ σε δύο κύκλους σπουδών, από τους οποίους ο πρώτος
διαρκεί από τα εξάμηνα 1.-4. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, τα εξάμηνα 5.-8, χωρίζεται σε δύο
κατευθύνσεις, αυτή της Γλωσσολογίας-Διδακτικής και αυτή της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.
Δίνεται έτσι στους φοιτητές η δυνατότητα εξειδίκευσης.
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος
γνώση των αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να κατέχουν αφενός τα απαραίτητα εφόδια για τη
διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, αφετέρου ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική
ικανότητα και κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο για έρευνα σε ανώτερο επίπεδο σπουδών, αλλά
και διεπιστημονικά. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται ακόμα στην εξοικείωση με διαπολιτισμικά
περιβάλλοντα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Eλλάδας.
Για τους επιμέρους στόχους κάθε κατεύθυνσης βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος και Οδηγό
Σπουδών
http://www.del.auth.gr/index.php/el/proptyxiakes-spoydes/36-analytikh-parousiashkateythynshs-glwssologias-kai-didaktikhs
http://www.del.auth.gr/index.php/el/proptyxiakes-spoydes/80-analytikh-parousiashkateythynshs-logotexnias-kai-politismoy)
Προσφέρονται επίσης μαθήματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα, π.χ. η μελέτη της σχέσης λόγου
και εικόνας και αποπειράται η σύνδεση διαφορετικών αντικειμένων, όπως της γλωσσολογίας με
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τη διδακτική, την παιδαγωγική και την ψυχολογία, της γλωσσολογίας με την γραμματολογία, της
μετάφρασης με τις πολιτισμικές σπουδές. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, τρία από τα μαθήματα
επιλογής οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε από την άλλη Κατεύθυνση είτε από άλλο Τμήμα
της Φιλοσοφικής Σχολής ή άλλων συγγενών Σχολών του ΑΠΘ.

Προβλέπεται
επίσης
η
εκπόνηση
πτυχιακής
εργασίας
(βλ.
http://www.del.auth.gr/index.php/el/proeretikh-ptyxiakh-ergasia) με αντικείμενο σχετικό με την
κατεύθυνση ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Σχετικά λίγοι από τους φοιτητές μας
αποφασίζουν να συγγράψουν πτυχιακή εργασία, μεταξύ άλλων, επειδή το πρόγραμμά τους είναι
πολύ απαιτητικό και οι περισσότεροι επιθυμούν να αποφοιτήσουν στο λιγότερο δυνατό χρονικό
διάστημα που είναι τα 4 χρόνια. Εξάλλου, για την άσκηση κάποιων επαγγελμάτων, π.χ. του
καθηγητή, δεν είναι απαραίτητη η πτυχιακή εργασία. ΄Ετσι, επιλέγουν να εκπονήσουν πτυχιακή
εργασία κυρίως φοιτητές που προτίθενται να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές κατά κύριο λόγο
στο εξωτερικό.

- Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων;
42 μαθήματα απαιτούνται για την αποφοίτηση από το Τμήμα, εκ των οποίων 26 Υποχρεωτικά, 8
Κατεύθυνσης, 6 Επιλογής και 2 Ξένης Γλώσσας.

- Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;
Στο διάστημα 2012-2013 προσφέρθηκαν συνολικά 49 μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
(Κατεύθυνσης) και Επιλογής (29 +20).

- Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής /
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αναλογία Υποχρεωτικών μαθημάτων, μαθημάτων Κατεύθυνσης
και Επιλογής είναι 26: 29: 20. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ των τριών ομάδων
μαθημάτων, με τα Υποχρεωτικά να αποτελούν το 35% του συνόλου των προσφερομένων
μαθημάτων.

- Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής
περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των
μαθημάτων;
Αν θεωρήσουμε τα μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης καθώς και ένα από τα μαθήματα
επιλογής της Διδακτικής ως μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων διδασκαλίας, τότε οι 24+7=32
μονάδες ECTS που αναλογούν σε αυτά αποτελούν το 13% του συνόλου των μονάδων.

- Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων
δραστηριοτήτων;
Η θεωρητική διδασκαλία αποτελεί ένα μόνο μέρος του κάθε μαθήματος. Τα περισσότερα
μαθήματα, ειδικά αυτά του Β΄ κύκλου σπουδών, είναι σεμιναριακού τύπου και ο βαθμός δίδεται
είτε αποκλειστικά με εργασίες είτε ως συνδυασμός εξετάσεων με εργασίες. Έτσι, οι φοιτητές
έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε προσωπική βάση με τον διδάσκοντα και τους
συμφοιτητές τους.
Αποφεύγεται, όσο γίνεται, η διδασκαλία από καθέδρας και έτσι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία
να συνεργαστούν σε προσωπική βάση με τον διδάσκοντα, αλλά και με τους συμφοιτητές τους σε
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ομαδικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες. Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες
(blackboard, moodle, εγγραφές μαθημάτων σε βίντεο, παρουσιάσεις powerpoint).
Πραγματοποιούνται επίσης στα μαθήματα καινοτόμες δράσεις (ερευνητικές δραστηριότητες στα
σχολεία, υποτιτλισμός ταινιών, θεατρικό παιχνίδι, e-learning κ.ά.).
Στα μαθήματα χρησιμοποιείται πολλαπλή βιβλιογραφία, οι εξετάσεις δεν απαιτούν την
αποστήθιση ξερών γνώσεων, αλλά προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των
φοιτητών, κάποιες μάλιστα πραγματοποιούνται με ανοικτά βιβλία. Οι διδάσκοντες προωθούν
ένα κλίμα συνεργασίας, κατανόησης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος προς όλους τους φοιτητές
και όχι μόνο προς τους καλύτερους
Από το Τμήμα προσφέρθηκαν επίσης και το έτος 2012-2013 φροντιστηριακά μαθήματα χωρίς
διδακτικές μονάδες για τη βελτίωση των γνώσεων Γερμανικής γλώσσας (σ. 10 του Οδηγού
Σπουδών 2012-2013 [ΟΣ] http://www.del.auth.gr/lessons/2012-2013.pdf), όπως επίσης για την
εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης και τη χρήση Η/Υ (σ. 14 ΟΣ), τα οποία δεν συμπεριλάβαμε
στον Πίνακα 12, διότι είναι υποστηρικτικά της κύριας διδασκαλίας.

- Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης
μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των
μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης
των μαθημάτων;
Δεν υπάρχουν επικαλύψεις στην ύλη των μαθημάτων. Για τον προγραμματισμό κάθε έτους η ύλη
συζητάται στους κύκλους ποιότητας, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα αντιπροσωπευτικών
αντικειμένων. Μερικά μαθήματα συστήνονται ως συμπληρωματικά. Προσφέρονται μάλιστα και
μαθήματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα (βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο).
Σε πολλά μαθήματα μοιράζονται πρόσθετα ερωτηματολόγια Αξιολόγησης που υπεισέρχονται σε
πιο ειδικά θέματα. Με βάση τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης γίνονται προσαρμογές της ύλης
και των μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι του κάθε
μαθήματος.
Πάντως, το Τμήμα έχει ήδη μπει στην κατεύθυνση της οικονομίας δυνάμεων, χωρίς ωστόσο
αυτό να αποβαίνει σε βάρος της μάθησης. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη συσταθεί επιτροπή
Προγραμμάτων Σπουδών στην οποία συμμετέχουν όλα τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής με
εκπροσώπους από κάθε Τμήμα. Συγχρόνως, θα μπορούσαν μέσα στο ίδιο το Τμήμα να
λιγοστέψουν τα μαθήματα και παράλληλα να γίνουν συνδυασμοί μαθημάτων και αντικειμένων
που θα έδιναν στους φοιτητές καλύτερες προοπτικές σε περισσότερους επαγγελματικούς χώρους.
Οι ζυμώσεις έχουν αρχίσει στους κύκλους ποιότητας του Τμήματος, αλλά από ό,τι φαίνεται η
μείωση του διδακτικού προσωπικού, που προβλέπεται να συνεχιστεί και άλλο λόγω
συνταξιοδοτήσεων, θα δυσχεράνει τις αλλαγές αυτές.

- Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιό είναι το
ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;
Για την παρακολούθηση του Β΄ κύκλου σπουδών οι φοιτητές πρέπει να έχουν περάσει τα
μαθήματα της Γερμανικής Γλώσσας Ι-IV, τα οποία θα τους επιτρέψουν την απρόσκοπτη και
επιτυχή συμμετοχή τους στα μαθήματα του κύκλου αυτού. Επίσης, τα μαθήματα της Διδακτικής
Ι-ΙΙΙ είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος της Διδακτικής IV και η επιτυχία
στη Διδακτική IV απαιτείται για την παρακολούθηση της Διδακτικής V του 8ου εξαμήνου.
Το αυστηρό αυτό μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί πρώτον η επαρκής γνώση της
γλώσσας και δεύτερον οι ικανότητες και δεξιότητες διδασκαλίας της.

- Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποιά είναι
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αυτά;
Όπως αναφέρθηκε, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρία μαθήματα Επιλογής από άλλο
συγγενές τμήμα. Σε μία πρώτη προσπάθεια για δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών με
τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο
Συγκριτικής
Γραμματολογίας
της
Φιλοσοφικής
Σχολής
(βλ..http://www.del.auth.gr/index.php/el/diktyo-sygritikhs-grammatologias). Το αντικείμενο
είναι ιδιαίτερα πρόσφορο για μια τέτοια επέκταση, καθώς χαρακτηριστικό της συγκριτικής
γραμματολογίας είναι η υπέρβαση των ορίων – ορίων γλωσσικών, πολιτισμικών και
επιστημονικών. Το Δίκτυο συγκροτείται από διδάσκοντες με συγκριτολογικά ενδιαφέροντα από
τα τμήματα Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και προσφέρει
προπτυχιακά μαθήματα στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία μπορούν να
αναγνωρίσουν ως ελεύθερες επιλογές εκτός τμήματος, εφόσον αυτό προβλέπεται από το
πρόγραμμα σπουδών τους. Τα μαθήματα του Δικτύου αποσκοπούν στην διεύρυνση και τον
εμπλουτισμό του οικείου προγράμματος σπουδών στον χώρο της γραμματολογίας και των
πολιτισμικών σπουδών, στην ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη διατμηματικών συνεργιών και
στην αύξηση κινητικότητας των φοιτητών. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι ως επί
το πλείστον η ελληνική, προσφέρονται ωστόσο και μαθήματα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική
και ιταλική γλώσσα, παρέχοντας έτσι στους φοιτητές την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν και να
ασκήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Σε όλα τα μαθήματα διατηρούν οι φοιτητές το
δικαίωμα να εξεταστούν και στην ελληνική γλώσσα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (χρονιά έναρξης του Προγράμματος) το Τμήμα Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας δραστηριοποιείται στο Δίκτυο με 4 διδάσκοντες (μία εκ των οποίων, η
Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, συμμετέχει στη συντονιστική ομάδα) και με 8 μαθήματα-7 αυτόνομα και
1 σε συνδιδασκαλία (βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/diktyo-sygritikhs-grammatologias).

- Ποιές ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα;
Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας, τα οποία μπορούν οι
φοιτητές να επιλέξουν από τις προσφερόμενες από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ, πχ.
Αγγλικά ή Ιταλικά. Κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά χρεώνεται με 2,5 ECTS.
Το Τμήμα προφέρει επίσης μαθήματα Ολλανδικής Γλώσσας και Πολιτισμού ως ελεύθερης
επιλογής, που είναι ανοικτά για όλους τους φοιτητές του Α.Π.Θ. Συμπληρώνεται έτσι η εικόνα
της «οικογένειας» των γερμανογενών γλωσσών και πολιτισμών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Τμήμα
ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη επιρροή αυτού του χώρου στην Ευρώπη. Η επιτυχής
παρακολούθηση του εξαμήνου στο μάθημα Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VIII αποτελεί τη
βάση για γλωσσικές ικανότητες αντίστοιχες των απαιτήσεων του Πτυχίου Ολλανδικά ως ξένη
γλώσσα ΡΤΗΟ (προφίλ για χρήση της γλώσσας στην ανώτερη εκπαίδευση, επίπεδο Β2 του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου) και κατ’ αυτόν τον τρόπο προστίθεται στα επαγγελματικά
προσόντα των αποφοίτων μας.

3.1.3
Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
- Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών; Ποιοί συγκεκριμένα;
Όπως αναφέρθηκε, οι εξετάσεις δεν απαιτούν την αποστήθιση ξερών γνώσεων, αλλά προωθούν
την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών, κάποιες μάλιστα πραγματοποιούνται με
ανοικτά βιβλία. Κυρίως όμως πρέπει να τονιστεί ότι σε όλα τα μαθήματα Κατεύθυνσης και
Επιλογής χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης. Έτσι, οι φοιτητές αξιολογούνται με
βάση την προφορική τους συμμετοχή στο μάθημα, προφορικές παρουσιάσεις, γραπτές εργασίες
ή/και τελική εξέταση. Αλλά και στα Υποχρεωτικά μαθήματα υπάρχει συχνά η δυνατότητα να
κατοχυρωθεί ένα μέρος του βαθμού με εναλλακτικές μορφές βαθμολόγησης. Αποφεύγονται,
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κατά το δυνατόν, οι προφορικές εξετάσεις. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε φοιτητές με
προβλήματα υγείας και μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασής
τους.

- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Στην περίπτωση των γραπτών εξετάσεων, οι φοιτητές γνωρίζουν τον τρόπο που θα
βαθμολογηθεί το γραπτό. Ανακοινώνονται τα κριτήρια βαθμολόγησης και το βάρος κάθε
ερώτησης. Επίσης, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας οι φοιτητές ενθαρρύνονται να
επισκεφθούν τον καθηγητή στις ώρες συνεργασίας και να συζητήσουν μαζί του με βάση το
γραπτό τους πώς προέκυψε η βαθμολογία. Έχουν φυσικά όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει ο
Νόμος σχετικά με αναβαθμολόγηση/επανεξέταση του γραπτού τους.

- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
Όχι.
- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής
εργασίας;
Οι προτάσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
Επειδή, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι πολλοί οι φοιτητές που επιλέγουν αυτήν την δυνατότητα,
δεν έχουν απορριφθεί ως τώρα τέτοιες προτάσεις. Η ανάθεση γίνεται μετά από επικοινωνία του
φοιτητή με το διδάσκοντα. Ο διδάσκων λαμβάνει υπόψη του τις επιδόσεις του φοιτητή, τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα καθώς και την ικανότητα συνεργασίας μαζί του.

- Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική εργασία;
Ποιές;
Οι διδάσκοντες προσανατολίζονται στα διεθνή στάνταρτς. Για τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές της πτυχιακής εργασίας βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/proeretikhptyxiakh-ergasia.

3.1.4
Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;
- Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιό ποσοστό;
Το ΠΜΣ έχει διεθνή διάσταση καθώς το Τμήμα μετέχει σε προγράμματα ανταλλαγών, όπως το
πρόγραμμα LLP/Erasmus. Έτσι, διδάσκοντες Πανεπιστημίων της αλλοδαπής επισκέπτονται το
Τμήμα και δίνουν διαλέξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού. Μέσω της συμφωνίας
Erasmus/LLP το 2012-2013 δίδαξαν 4 καθηγητές από το εξωτερικό στο Τμήμα με LLP/Erasmus
και μία καθηγήτρια από τη Λειψία με πρόγραμμα διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών (Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ).

- Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Στο πλαίσιο της συμφωνίας
LLP/Εrasmus 3 φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
παρακολούθησαν μαθήματα στο Τμήμα.
Κατά τα άλλα, αλλοδαποί φοιτητές δεν εμφανίζονται να φοιτούν στο ΠΠΣ σύμφωνα με τον
Πίνακα 3 του Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Όμως, στην πραγματικότητα από έρευνα
που πραγματοποιήσαμε στα μητρώα των ενεργών φοιτητών, ανευρέθησαν 21 αλλοδαποί
φοιτητές που είναι στην περίοδο 2012-13 εγγεγραμμένοι στο φοιτητολόγιο του Τμήματος.
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- Πόσα και ποιά μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Λόγω του είδους των σπουδών (ξενόγλωσση Φιλολογία) μόνο κατ' εξαίρεση κάποια μαθήματα
γίνονται στην ελληνική γλώσσα, καθώς και μαθήματα, τα οποία εντάσσονται στο «Δίκτυο» –
βλ. 3.1.2 – και στα οποία συμμετέχουν και φοιτητές από άλλα Τμήματα. Όλα τα υπόλοιπα
μαθήματα γίνονται στην γερμανική ή/και στην ελληνική.

- Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS,
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα;
Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα LLP ERASMUS, πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
(ERASMUS PLACEMENT) και ΕRASMUS MUNDUS. Επίσης το Τμήμα διατηρεί συμφωνίες
συνεργασίας μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ. με τα παρακάτω Πανεπιστήμια:
University of Bayreuth, University of Cologne, University of Leipzig.

- Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Ποιές;
Το Tμήμα καλλιεργεί συνεργασίες με Πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών με προγράμματα
LLP/ERASMUS και ERASMUS PLACEMENT καθώς και συμφωνίες μέσω του Γραφείου
Διεθνών Σχέσεων. Στο πλαίσιο του LLP/Erasmus υπάρχει συνεργασία με 28 ιδρύματα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: με 15 Πανεπιστήμια της Γερμανίας, από 3 ιδρύματα της Αυστρίας
και της Ισπανίας και από ένα με Ουγγαρία, Ιταλία, Ελβετία, Τουρκία και Γαλλία. Σε
προπτυχιακό επίπεδο 28 φοιτητές μας μετακινήθηκαν προς ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 3
φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων παρακολούθησαν μαθήματα στο Τμήμα. Σε μεταπτυχιακό
επίπεδο είχαμε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές από ΠΜΣ ιδρυμάτων της Γερμανίας. Μέσω της
συμφωνίας LLP/Erasmus το 2012-2013 δίδαξαν 4 καθηγητές από το εξωτερικό στο Τμήμα και
αντίστοιχα 3 συνάδελφοι δίδαξαν σε ευρωπαϊκά Ιδρύματα. Εξάλλου, διδάσκοντες του Τμήματος
επισκέφθηκαν πανεπιστήμια της Γερμανίας, με τα οποία το Τμήμα διατηρεί συμφωνίες
συνεργασίας μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων. Μέλος ΔΕΠ δίδαξε στο πλαίσιο της
συμφωνίας αυτής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες στο
Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Εδώ και 4 χρόνια στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας
μεταξύ ΑΠΘ και Freie Universität Berlin για τη στήριξη των εδρών Ελληνικών Σπουδών
συνάδελφοι του Τμήματος διδάσκουν κάθε έτος σε επίπεδο bachelor και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο στο εν λόγω πανεπιστήμιο (μέχρι τώρα κατά σειρά: Ρασιδάκη, Βηδενμάιερ, Ζάχου,
Βηδενμάιερ από 1.10.2013 – 15.2.2014).

Αναλυτικά, τα ιδρύματα, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει συνεργασία LLP/ERASMUS είναι:
Αυστρία
Wien - Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems - AWIEN10
Salzburg - Universität Salzburg - A SALZBUR01 |
Wien - Universität Wien - A WIEN01
Γαλλία
Dijon - Université de Bourgogne - Dijon - F DIJON01
Γερμανία
Berlin - Humboldt-Universität zu Berlin - D BERLIN13
Bielefeld - Universität Bielefeld - D BIELEFE01
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Bochum - Ruhr-Universität Bochum - D BOCHUM01
Düsseldorf - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - D DUSSELD01
Erlangen / Nürnberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - D ERLANGE01
Hamburg - Universität Hamburg - D HAMBURG01
Hannover - Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - D HANNOVE01
Jena - Friedrich-Schiller-Universität Jena - D JENA01
Leipzig - Universität Leipzig - D LEIPZIG01
Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - D MAINZ01
Regensburg - Universität Regensburg - D REGENSB01
Trier - Universität Trier - D TRIER01
Tübingen - Eberhard Karls Universität Tübingen - D TUBINGE01
Heidelberg - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - D HEIDELB01
Hildesheim - Universität Hildesheim - D HILDESH01
Ουγγαρία
Szeged – Szegedi Tudomány egyetem - HUSZEGED01
Ιταλία
Bologna - Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum' - I BOLOGNA01
Ισπανία
Leioa - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - E BILBAO01
Santiago de Compostela - Universidad de Santiago de Compostela - E SANTIAG01
Madrid - Universidad Complutense de Madrid - E MADRID03
Ελβετία
Βasel - Universität Basel - CH BASEL01
Τουρκία
Canakkale - CanakkaleOnsekizMartUniversity - TRCANAKKA01

Μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων υπάρχει συνεργασία με τα Ιδρύματα:
University of Bayreuth
University of Cologne
University of Leipzig

- Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);
Εφαρμόζεται.
3.1.5
Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
- Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση
για όλους τους φοιτητές;
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διεξάγει από το 1985 Πρακτική
Άσκηση (ΠΑ). H ΠΑ ήταν αρχικά προαιρετική. Κατά τα έτη 1998-2001 η ΠΑ εντάχθηκε σε
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πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Β΄ ΚΠΣ. Το ΕΠΕΑΕΚ Ι καθιστούσε μετά το πέρας της
χρηματοδότησης την ΠΑ υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Αυτό έγινε το 2001 με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) (αριθμ. 199/16.3.2001) και συγχρόνως θεσπίστηκε κανονισμός
λειτουργίας της. Από το 2010την ΠΑ υποστηρίζει πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχει επεκταθεί μέχρι το
2015.

- Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι
υποχρεωτική;
Το ενδιαφέρον των φοιτητών επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχικής, βιωματικής και
συνεργατικής μάθησης που τους προσφέρει το 6ωρο μάθημα της Διδακτικής IV και V.
Οι φοιτητές προσέρχονται στην ΠΑ έχοντας ήδη αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές βάσεις
σε υποχρεωτικά μαθήματα, σε μαθήματα επιλογής και μαθήματα κατεύθυνσης της Διδακτικής.
Στο 7ο και 8ο εξάμηνο (Διδακτική IV και V) γίνεται η σύνθεση των επιμέρους γνώσεων με
στόχο την ανάλυση, το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση μαθήματος.
Στο 7ο εξάμηνο το μάθημα Διδακτική IV - Μικροδιδασκαλίες αποτελεί μια πολύ ρεαλιστική
προσομοίωση του μαθήματος στην τάξη που θα ακολουθήσει στο επόμενο εξάμηνο. Εδώ:
Αναλύονται βιντεοσκοπημένες δειγματικές διδασκαλίες
Μικροδιδασκαλίες (ΜΔ) φοιτητών μας παρελθόντων ετών.

σε

πραγματικές

τάξεις

ή

Όλοι οι φοιτητές, σε ομάδες των 4-5 ατόμων, σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη διδακτική ενότητα
και τη διδάσκουν σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου συμφοιτητές αναλαμβάνουν και βιώνουν το
ρόλο του μαθητή της εκάστοτε ομάδας-στόχου. Κάθε ΜΔ βιντεοσκοπείται.
Κατόπιν, με βάση την παραπάνω βιντεοσκόπηση αναλύεται διεξοδικά η διεξαχθείσα ΜΔ με τη
συμμετοχή όλων των φοιτητών.
Στο τέλος του εξαμήνου κάθε ομάδα καταθέτει σύντομη γραπτή έκθεση, στην οποία αναλύει τη
ΜΔ της και διατυπώνει τις εμπειρίες της από όλο το σεμινάριο.
Η όλη αυτή διαδικασία ξυπνά το ενδιαφέρον των φοιτητών, έτσι ώστε να επιζητήσουν την
αξιοποίηση των γνώσεών τους και τη δοκιμή των ικανοτήτων τους στο φυσικό χώρο της τάξης.

- Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποιά είναι η διάρκειά της;
Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός;
Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο μάθημα Διδακτική V (Ανάλυση του μαθήματος –
Πρακτική άσκηση) του 8ου εξαμήνου και παρουσιάζει την εξής οργάνωση:
Το εισαγωγικό μέρος γίνεται στο Πανεπιστήμιο σε τρία παράλληλα τμήματα, από τρεις
συναδέλφους με:
ανάλυση βιντεοσκοπήσεων από μάθημα σε πραγματικές τάξεις,
εξάσκηση σε τεχνικές ανάλυσης μαθήματος με ειδικά πρωτόκολλα παρατήρησης.
Η καθαυτό ΠΑ λαμβάνει χώρα σε δύο κύκλους διαρκείας ενός μηνός, έναν σε ένα δημόσιο και
έναν σε ένα ιδιωτικό φορέα και περιλαμβάνει:
παρακολούθηση και ανάλυση του μαθήματος του επόπτη καθηγητή,
προετοιμασία σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή μιας διδακτικής πρότασης,
διεξαγωγή μαθήματος σε ατομική βάση και στους δύο φορείς,
κατάθεση γραπτής έκθεσης με ανάλυση των μαθημάτων που παρατηρήθηκαν και διδάχτηκαν,
αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση καθώς και αξιολόγηση του όλου προγράμματος της ΠΑ.
Στον εσωτερικό κανονισμό αναφερθήκαμε παραπάνω.
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Tο Πρόγραμμα βελτιώνεται συνεχώς, καθώς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις των
εποπτών καθηγητών και των φοιτητών. Έτσι η ΠΑ έχει μια διαδραστική λειτουργία: Βελτιώνει
το έργο των συμμετεχόντων καθηγητών και φοιτητών, αλλά παράλληλα βελτιώνεται από αυτό το
ίδιο το έργο.

- Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών;
Η μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται, όποτε το ΥΠΑΙΘ δεν παραχωρεί στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος αποσπασμένο εκπαιδευτικό για υποστήριξη της ΠΑ. Στην
ΠΑ παίρνει μέρος, όπως τονίστηκε, το σύνολο των φοιτητών, συνήθως 100-115 άτομα. Οι
ομάδες που δημιουργούνται αποτελούνται από δύο ή τρία άτομα. Κάθε ομάδα πρέπει να
επισκεφθεί δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό σημαίνει πολυάριθμες ομάδες που κινούνται
παράλληλα και για τις οποίες πρέπει να εξασφαλιστούν θέσεις ΠΑ και για τις δύο φάσεις της
ΠΑ. Πρέπει εγκαίρως να γίνει η επαφή με τους διευθυντές των σχολείων και τους καθηγητέςεπόπτες. Η αλληλογραφία είναι εκτενής και διαρκεί μήνες. Επιπλέον, λόγω της ένταξης της ΠΑ
στο ΕΣΠΑ απαιτείται η συμπλήρωση πολλών εγγράφων, βεβαιώσεων, εντύπων αξιολόγησης
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της ΠΑ. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την
ασφάλιση των φοιτητών και να υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την πληρωμή τους. Δυστυχώς, το ΥΠΑΙΘ έχει στηρίξει ελάχιστες χρονιές με
αποσπασμένο εκπαιδευτικό το Τμήμα μας, που διεξάγει ΠΑ εδώ και 30 χρόνια, παρά τις ετήσιες
πολλαπλές προσπάθειες του εκάστοτε Προέδρου. Έτσι, επιβαρύνονται οι διδάσκουσες
καθηγήτριες του Τμήματος όχι μόνο με τα πολύ απαιτητικά όσον αφορά στην οργάνωση
μαθήματα Διδακτικής που πλαισιώνουν την ΠΑ, αλλά και με την συλλογή, ταξινόμηση, και
αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων. Αντί της γραμματειακής δουλειάς που
αναγκάζονται να κάνουν, λόγω έλλειψης προσωπικού, θα ήταν πιο χρήσιμο προς όφελος και των
φοιτητών, των εποπτών-καθηγητών και της επιστημονικής κοινότητας να ασχολούνται με την
επιστημονική τεκμηρίωση και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ.

- Σε ποιές ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά
κρίνετε τα αποτελέσματα;
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι:
 Να αναπτύξουν οι φοιτητές ουσιαστικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας και της
εκπαίδευσης, άρτια θεωρητική κατάρτιση, κατάλληλα εφόδια για τη διδακτική
πρακτική και ικανότητα κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων
 Να κατανοήσουν μέσα από βιωμένη εμπειρία την πολυπλοκότητα της διδακτικής πράξης
και να οδηγηθούν στην κριτική αναθεώρηση των κατεστημένων πρακτικών.
Παράλληλα να συνειδητοποιήσουν την αξία της αυτοκριτικής και της αξιολόγησης των
δραστηριοτήτων τους και να ασκηθούν σε αυτές μέσα σε πειραματικές και αυθεντικές
συνθήκες διδασκαλίας
 Να μάθουν να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
που αποκτούν και οι οποίες αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους
 Να εξοικειωθούν με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον τους, αφού πολλοί φοιτητές θα
εργαστούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές του
με τη βοήθεια της παιδαγωγικής καθοδήγησης έμπειρων εκπαιδευτικών

- Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής/
διπλωματικής εργασίας;
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Ναι. Πολλές πτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές εργασίες είχαν την αφετηρία τους σε θέματα που
γνώρισαν οι φοιτητές μέσα από την ΠΑ. Τέτοια θέματα ήταν η διδασκαλία του λεξιλογίου, το
τραγούδι στο μάθημα της ξένης γλώσσας, η ανάλυση εγχειριδίων, η χρήση του διαδραστικού
πίνακα στο μάθημα της ξένης γλώσσας, η διαπολιτισμική μάθηση, η αυτονόμηση μαθητών κ.ά.

- Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων;
Στα δημόσια σχολεία δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα, διότι δεν γίνονται προσλήψεις.
Όμως πολλοί ασκούμενοι έχουν προσληφθεί από το Ινστιτούτο Γκαίτε, στο οποίο είχαν
πραγματοποιήσει ΠΑ. Και η Γερμανική Σχολή έχει προσλάβει πρώην φοιτήτριά μας.

- Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή
παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
Το Τμήμα κάνει την προσπάθεια να επεκτείνει την ΠΑ και σε άλλους τομείς εκτός από την
εκπαίδευση. Έτσι, οι υπεύθυνοι κάθε τομέα βρίσκονται σε συζήτηση με επιμελητήρια,
εξαγωγικές εταιρίες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ. που μας προσφέρουν ήδη θέσεις ΠΑ για
μετάφραση και διερμηνεία, δημόσιες σχέσεις, γραμματεία, εκδόσεις, δημοσιογραφία, κ.λ.π. (βλ.
3.1.1 Workshops, κείμενο Deutsch im Beruf, Ημερίδες)

- Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης
φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
Παραπέμπουμε στις προσπάθειες που περιγράψαμε στο 3.1.1.

- Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των
εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Η επαφή είναι συνεχής και η συνεργασία εξαιρετική. Κατά τη διάρκεια του 2012-2013
εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ "Πρακτική Άσκηση" σειρά
Επιμορφωτικών/Πληροφοριακών Ημερίδων. Η πρώτη από αυτές πραγματοποιήθηκε στις
1.6.2013 με θέμα "ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ", κατά την οποία κλήθηκαν να παρουσιάσουν το έργο τους καθηγητές και
καθηγήτριες που πήραν μέρος ως επόπτες στην ΠΑ του Τμήματος. Οι εμπειρίες και οι
καινοτόμες δράσεις των μάχιμων συναδέλφων μπορούν να δώσουν νέα ώθηση και στους
ενεργούς καθηγητές αλλά και στους φοιτητές και αποφοίτους μας (βλ.
http://www.del.auth.gr/index.php/el/microdidaskalies-praktikh-askhsh/praktikh-askhsh-espa). Με
κάποια συνεργαζόμενα σχολεία έχει συνάψει το Τμήμα και συμφωνίες συνεργασίας που
αφορούν πέρα από την ΠΑ στην έρευνα πεδίου. Έτσι, έχει διεξάγει ήδη πολλές έρευνες και
ερευνητικό προσωπικό, αλλά και φοιτητές του ΠΠΣ και του ΠΜΣ.

- Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους
φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες;
Οι επόπτες-καθηγητές στα σχολεία πρέπει να πραγματοποιήσουν με τους φοιτητές ορισμένες
συναντήσεις, όπως ορίζει φυλλάδιο που τους μοιράζεται. Στο τέλος της ΠΑ πρέπει να
συμπληρώσουν Βεβαίωση ΠΑ με τις ώρες παρατήρησης και διδασκαλίας κάθε φοιτητή, το οποίο
παραδίδεται στο γραφείο ΠΑ και τέλος συμπληρώνουν έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή και
ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διαδικασία της ΠΑ, που χρησιμεύει στην αξιολόγηση της ΠΑ και
στη βελτίωσή της.
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- Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;
Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, η ΠΑ προετοιμάζεται επαρκώς στα σεμινάρια του Πανεπιστημίου
και ιδιαίτερα σε αυτά της Διδακτικής IV και V. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των φοιτητών
στα σχολεία οι διδάσκοντες του Τμήματος που έχουν αναλάβει τα μαθήματα Διδακτική IV&V,
επισκέπτονται τα σχολεία στα οποία ασκούνται οι φοιτητές τους και βεβαιώνονται ότι η ΠΑ
εξελίσσεται κανονικά. Επιπλέον, καθ' όλο το διάστημα της ΠΑ οι διδάσκοντες βρίσκονται στη
διάθεση των φοιτητών για τυχόν ερωτήσεις.

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
3.2.1

Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το 2006 (Φ.Ε.Κ 808/τ.Β΄/4-7-2006) ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο».
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:
1.
Γλωσσολογίας – Διδακτικής.
2.
Λογοτεχνίας – Πολιτισμού.
Β) Διδακτορικό Δίπλωμα
Το ΠΜΣ προβλέπει δωρεάν παρακολούθηση, έτσι ο μόνος πόρος χρηματοδότησής του είναι το γλίσχρο ποσό που
του αποστέλλεται από το Κράτος και το οποίο μάλιστα για δύο συναπτά έτη (2011 και 2012) δεν του καταβλήθηκε.
Το Πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του χάρη στις άοκνες προσπάθειες των διδασκόντων που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους δωρεάν και πέραν του απαιτούμενου ωραρίου διδασκαλίας τους.
Εκτός όμως από το ΠΜΣ που στηρίζεται αποκλειστικά από το τμήμα ΓΓκΦ, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν
ή συμμετείχαν είτε ως διδάσκοντες είτε ως μέλη της Ειδικής Διοικούσας Επιτροπής (ΕΔΕ) σε ένα ή περισσότερα
από τα παρακάτω ΔΠΜΣ:


ΔΠΜΣ «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός» του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με τα
τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του ΑΠΘ καθώς και του
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης



ΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με συνεργασία των
Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας



ΔΠΜΣ «Διερμηνείας και Μετάφρασης» με συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας.



ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο νέο οικονομικό περιβάλλον» των Τμημάτων
Γερμανικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας σε συνεργασία με τα Τμήματα ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου και Οικονομικών Επιστημών της ΝΟΠΕ
(1993-2012).

3.2.2

Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα εγχώρια Τμήματα τα οποία αναφέρονται στα ΔΠΜΣ παραπάνω (3.2.1).

Επίσης, για το έτος 2012-013 το ΤΓΓκΦ είχε συμφωνίες LLP/Erasmus σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τα εξής
Πανεπιστήμια του εξωτερικού:
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Πανεπιστήμιο

χώρα
Wien

υπεύθυνος/η
Sidiropoulou,
Renate

FS

Grmany

Bielefeld

Boutoulousi, E.

FS

Universität Hildesheim

Germany

Hildesheim

Delianidou, S.

FST

Ruhr-Universität Bochum
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Humboldt-Universität zu
Berlin
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Eberhard Karls Universität
Tübingen

Germany

Bochum

Rasidaki, A.

FS

Germany

Düsseldorf

Rasidaki, A.

FS

Germany

Berlin

Sioupi, A.

FS

Germany

Heidelberg

Trigonaki, E.

FST

Germany

Tübingen

Trigonaki, E.

FST

Universität Regensburg
Friedrich-AlexanderUniversität ErlangenNürnberg
Friedrich-Schiller-Universität
Jena

Germany

Regensburg

Wolfrum, J.

FS

Germany

Erlangen /
Nürnberg

Wolfrum, J.

FS

Germany

Jena

Wolfrum, J.

FS

Germany

Zachou, Aik.

FS

Spain

Leipzig
Santiago de
Compostela

Sioupi, A.

FS

Spain

Leioa

Sioupi, A.

FS

Spain

Madrid

Trigonaki, E.

S

A WIEN10

Kirchliche Pädagogische
Hochschule Wien/Krems

Austria

D BIELEFE01

Universität Bielefeld

D HILD SH01
D BOCHUM01
D DUSSELD01
D BERLIN13
D HEIDELB01
D TUBINGE01
D REGENSB01
D ERLANGE01
D JENA01
D LEIPZIG01
E SANTIAG01
E BILBAO01
E MADRID03

Universität Leipzig
Universidad de Santiago de
Compostela
Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad Complutense de
Madrid

F= προπτυχιακές σπουδές, S=Master, T=διδακτορικό επίπεδο
Μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων υπάρχει συνεργασία με τα Ιδρύματα:
University of Bayreuth
University of Cologne
University of Leipzig

3.2.3

Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους
στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Οι διδάσκοντες μοιράζουν εσωτερικά ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να έχουν εικόνα της ανταπόκρισης των
μαθημάτων τους στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πάντως, επειδή δεν υπάρχει ένας κανόνας μαθημάτων που να
πρέπει να διδαχθεί ως κορμός, δεν διδάσκονται κάθε χρόνο τα ίδια μαθήματα.

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Έχουμε κάνει κατά καιρούς αναθεωρήσεις του προγράμματος σπουδών (αυξήθηκε ο αριθμός των
υποχρεωτικών μαθημάτων) και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Το Πρόγραμμα είναι σχετικά νέο και δεν έχουν
γίνει αξιολογήσεις του. Αναμένουμε την Εξωτερική Αξιολόγηση που θα γίνει εντός του 2013. Στα
διατμηματικά προγράμματα γίνεται ξεχωριστή αξιολόγηση με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος.

Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.del.auth.gr/index.php/el/metaptyxiakes-spoudes. Επίσης, μέσω των
Kolloquia ξένοι και Έλληνες επιστήμονες έρχονται σε επαφή με τις εργασίες του ΠΜΣ. Σε αυτά από την ημέρα
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της ίδρυσης του ΠΜΣ παρουσίασαν εργασίες τους ειδικοί επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, καθώς και
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το έτος 2012-13 πραγματοποιήθηκαν 11 τέτοιες διαλέξεις για την κατεύθυνση
Γλωσσολογία
και
Διδακτική
(βλ.
http://www.del.auth.gr/index.php/el/kateftynsh-glossologiadidaktikh/kolloquium) και
17 για την κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός (βλ.
http://www.del.auth.gr/index.php/el/kateftynsh-logotexnia-politismos/kolloquium). Από τις 28 αυτές διαλέξεις
οι 16 πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες και ξένους επιστήμονες.

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών
Σπουδών από το Τμήμα;
Ισχύει ό,τι και για το ΠΠΣ.
3.2.4

Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων;

Δεν υπάχουν μαθήματα κορμού στο ΠΜΣ. Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά.
Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;
Όλα τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε σεμιναριακή βάση: Αποτελούνται από δύο μέρη: το θεωρητικό που
παρουσιάζεται από το διδάσκοντα και είναι κατανεμημένο σε συνεδρίες. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι σε
κάποια μαθήματα να διαβάσουν και να προετοιμαστούν σε συγκεκριμένη ύλη για το επόμενο μάθημα. Το
δεύτερο μέρος αποτελεί την εργασία των φοιτητών (παρουσιάσεις, συγγραφή εργασίας, ασκήσεις).
Μια ιδιαιτερότητα του μεταπτυχιακού της κατεύθυνσης «Λογοτεχνίας-Πολιτισμού» είναι το σπονδυλωτό
μάθημα «Ηδονικές Αναγνώσεις» το οποίο κάθε έτος ασχολείται μ’ έναν διαφορετικό θεματικό κύκλο. Το
μάθημα, στο οποίο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, νοείται ως μία
πρόταση στους φοιτητές για ανάγνωση «κανονιστικών» κειμένων της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας διαφόρων
εποχών και γλωσσικών/πολιτισμικών προελεύσεων (πχ. ο φετινός κύκλος «περί ερώτων» περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων τα ομηρικά έπη, Οβίδιο, de Cordoba, Ρωμαίο και Ιουλιέτα, Βέρθερο κλπ.). Ένας συμμετέχων κάθε φορά
παρουσιάζει ένα έργο στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και ακολουθεί ανάλυση/συζήτηση. Οι φοιτητές έχουν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αριστουργηματικά κείμενα της Παγκόσμιας Γραμματείας και – σε
συγκριτολογικά συμφραζόμενα – να προβληματιστούν για τις μεταξύ τους σχέσεις. Έως τώρα το πρόγραμμα
πραγματεύθηκε τα θέματα «περί ερώτων» (που, εμπλουτισμένο, επαναλαμβάνεται αυτό το εξάμηνο),
«θαλάσσια ταξίδια» και «ο κόσμος της εργασίας». Καινοτομία από το ΧΕ 2013-14 αποτελεί το «άνοιγμα» του
μαθήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές (με διαφορετικές, βέβαια, προδιαγραφές αξιολόγησης απ’ ό,τι για τους
μεταπτυχιακούς) – μια επέκταση που συνάντησε την ενθουσιώδη ανταπόκριση του φοιτητικού κοινού.

Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των
μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία
επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
Η ύλη οργανώνεται και συντονίζεται ανάμεσα στους διδάσκοντες της κάθε κατεύθυνσης στους κύκλους
ποιότητας. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους για αποφυγή επικάλυψης μεταξύ των μαθημάτων. Η έκταση
της ύλης των μαθημάτων είναι ορθολογιστική. Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και
επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την αξιολόγηση των φοιτητών.

Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Όχι.
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι
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συγκεκριμένα;
Στα περισσότερα μαθήματα απαιτείται η παρουσίαση και η συγγραφή εργασίας για τη λήψη του βαθμού. Η
εργασία συζητείται σε όλα τα στάδιά της με τον διδάσκοντα. Σε άλλα μαθήματα προβλέπεται προφορική
παρουσίαση της εργασίας με σύντομο ή εκτενές φυλλάδιο εργασίας (handout), συνήθως σε μορφή powerpoint.

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Όλες οι εργασίες παρουσιάζονται στην ομάδα των συμφοιτητών και συζητούνται σε πνεύμα συνεργασίας. Από
τα σχόλια των συμφοιτητών και του διδάσκοντα ο φοιτητής γνωρίζει ποιά ανταπόκριση είχε η παρουσίασή
του. Στη συνέχεια, και μετά από συζήτηση με τον διδάσκοντα ο φοιτητής παραδίδει τη γραπτή εργασία στο
διδάσκοντα. Στην τελική φάση ο φοιτητής συζητά με τον διδάσκοντα τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά
σημεία της εργασίας του (πιθανές ελλείψεις, αβλεψίες κλπ).

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ. Εκεί
μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους και για το εξεταστικό σύστημα.

Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;
Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας συζητείται και αποφασίζεται σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή
ανάλογα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;
Οι προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Για τις προϋποθέσεις συγγραφής της εργασίας
και ορισμένες προδιαγραφές που αφορούν τη μορφή βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/glossa-kaipolitismos-sto-germanofono-xoro.
3.2.6 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Βλ. 3.2.1.

Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Όπως τονίστηκε ήδη, το Πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του χάρη στις άοκνες προσπάθειες των
διδασκόντων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και πέραν του απαιτούμενου ωραρίου διδασκαλίας
τους.

Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Η ΣΕΜΣ του Μεταπτυχιακού αποφασίζει τη διάθεση των ισχνών κονδυλίων. Ένα τμήμα χρησιμοποιείται για
μετακινήσεις μελών ΔΕΠ (κυρίως από το εξωτερικό και για αναλώσιμα). Μεγάλο μέρος διατίθεται και για την
ενίσχυση του ανεπαρκούς τακτικού προϋπολογισμού του Τμήματος.
3.2.7 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;
Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκατέσσερα (14) άτομα κατ’ έτος, 7 για
την κάθε κατεύθυνση. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων.
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Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
Για την εισαγωγή λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον 7.00), ο βαθμός στα ειδικά
μαθήματα κατεύθυνσης, άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής, πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης
γλώσσας, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών με Ιδρύματα του εξωτερικού,
προϋπηρεσία, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις.
Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;
Βλ. Πίνακα 4.
Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών;
Για τον καταμερισμό της βαθμολογίας ισχύουν τα εξής ποσοστά βαρύτητας: γραπτή εξέταση 40%, βαθμός
πτυχίου 10%, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης 30% συνέντευξη 10%, λοιπά προσόντα
(ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κλπ) 10%.
Έτσι, διαφαίνεται και αξιολογείται η επιστημονική ικανότητα των φοιτητών καθώς και οι γνώσεις τους στο
συγκεκριμένο πεδίο. Η βαθμολόγηση των γραπτών στις εξετάσεις καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων
γίνεται από δύο διδάσκοντες/εξεταστές. Τα τελικά αποτελέσματα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Το σύνολο των μαθημάτων του ΠΜΣ προσφέρεται από διδάσκοντες του Τμήματος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια
όλων των εξαμήνων φοίτησης, προσφέρονται ειδικά ερευνητικά σεμινάρια (Kolloquium), ένα μέρος των
οποίων θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεωτικά (βλ. 3.2.3). Από τους 16
προσκεκλημένους επιστήμονες που πρόσφεραν διαλέξεις 6 από την κατεύθυνση Λογοτεχνία/Πολιτισμός και 3
από την κατεύθυνση Γλωσσολογία/Διδακτική ήταν συνάδελφοι από το εξωτερικό.
Για το ΕΕ του 2014 προβλέπεται η συνδιδασκαλία μαθήματος γλωσσολογίας μέλους ΔΕΠ του Τμήματος με
μεταδιδακτορικό υπότροφο του Ιδρύματος Excellence Cluster Topoi, του Πανεπιστημίου Freie Universität του
Βερολίνου.

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Το 2012-13 δύο αλλοδαποί φοιτητές παρακολούθησαν τα μαθήματα του ΠΜΣ.

Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Από τα 15 μαθήματα που διδάχθηκαν το 2012-2013, τα δύο διδάχθηκαν στην Ελληνική, στα υπόλοιπα η
γλώσσα εργασίας είναι η Γερμανική.

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Στο πλαίσιο του Προγράμματος LLP/Erasmus υπάρχουν συνεργασίες για το ΠΜΣ (βλ. 3.2.2)

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;
Δεν επετεύχθηκαν ακόμα. Το Πρόγραμμα είναι σχετικά νέο.
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3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
3.3.1.

Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους
του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Αυτή τη στιγμή 18 υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή με πρώτο επιβλέποντα
διδάσκοντα του Τμήματος. Κρίνουμε το βαθμό ανταπόκρισης ικανοποιητικό.

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών;
Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;
Δεν προσφέρονται μαθήματα ειδικά για τον διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν παρακολουθήσει (ή μπορούν να παρακολουθήσουν) στο ΠΜΣ το μάθημα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΓΔ_ΕΕ_120)
3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;
Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση
των 7μελών και 3μελών επιτροπών;
Όχι απλώς προβλέπεται, αλλά στοχεύει το Τμήμα στη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή
ερευνητικά Ιδρύματα, αφού με το σύστημα πλέον της τηλεδιάσκεψης παύει να υφίσταται το πρόβλημα της
μετακίνησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων;
Οι υποψήφιοι διδάκτορες βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
και ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;
Οι τακτικές εκθέσεις προόδου κοινοποιούνται στη ΣΕΜΣ και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Περισσότερες
πληροφορίες στο http://www.del.auth.gr/index.php/el/glossa-kai-politismos-sto-germanofono-xoro
.
Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;
Τα μέλη της 3μελούς βρίσκονται σε επαφή και μεταξύ τους, συζητώντας τον πρόοδο και τις επιδόσεις του
υποψήφιου, ενώ ανταλλάσουν απόψεις σχετικά με τα νεότερα ευρήματα του επιστημονικού πεδίου στον οποίο
κινείται ο υποψήφιος διδάκτωρ.

Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;
Ισχύει ό,τι ισχύει στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής;
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση της ΣΕΜΣ. Κατά τα άλλα ισχύει ό,τι ισχύει στην
ελληνική επικράτεια για την εξέταση διδακτορικών διατριβών.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιές;
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Ισχύουν οι προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια που ισχύουν διεθνώς. Βλ. και
http://www.del.auth.gr/index.php/el/glossa-kai-politismos-sto-germanofono-xoro.
3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;
Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια
επιλέγονται;
Μόνο άτομα που έχουν αριστεύσει και διακριθεί στις μεταπτυχιακές τους σπουδές γίνονται δεκτά. Eπιπλέον,
πρέπει το θέμα της διδακτορικής διατριβής να ανήκει σε επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει ο επιβλέπων
διδάσκων.

Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;
100%. Μέχρι τούδε δεν υπήρξε περίπτωση αίτησης που να έχει απορριφθεί.

Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
Η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και αναρτώνται στη Γραμματεία της Σχολής

Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων είναι απολύτως διαφανής, καθώς στηρίζεται σε πολλαπλά
κριτήρια όπως σύντομο σχέδιο έρευνας (μέχρι 5 σελ.) όπου προτείνεται και ο επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος
προσυπογράφει ότι συνηγορεί, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, αντίτυπο μεταπτυχιακής εργασίας,
τυχόν δημοσιεύσεων, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα. Επίσης, συνυπολογίζονται ο βαθμός
μεταπτυχιακού διπλώματος, η γνώση δύο ξένων γλωσσών, σχετικές με το αντικείμενο επιστημονικές εργασίες,
δημοσιεύσεις ή σχετική εργασιακή εμπειρία, προσωπική συνέντευξη. Το σχέδιο έρευνας και το προφίλ του
υποψηφίου συζητώνται διεξοδικά στη ΣΕΜΣ και στη ΓΣΕΣ
3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών;
Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου καθηγητές και ερευνητές στο
Τμήμα παρουσιάζουν την έρευνά τους για ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών;
Ναι, τα Kolloquia (βλ.παραπάνω στο 3.2.3 και 3.2.8).
Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά κέντρα για να δώσουν ομιλίες και να
ενημερώσουν για το έργο τους;
Ναι, βλ. παραπάνω στα Kolloquia στο 3.2.3 και 3.2.8.
3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών;
Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό;
Προς το παρόν όχι, αλλά το θέμα συζητείται.

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;
Ναι, υπάρχει μια υποψήφια διδάκτορας από την Αγγλία, της οποία η αίτηση βρίσκεται προς έγκριση.

Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;
Ναι, στη Γερμανική.
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Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Μάς προτάθηκαν μετ' επιτάσεως τέτοιες συνεργασίες (π.χ. από τον καθ. Funk του Πανεπιστημίου της Jena),
ωστόσο αυτές, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, απαιτούσαν την ίδρυση νέου ΠΜΣ και τη διδασκαλία άλλων
μαθημάτων από τα υπάρχοντα. Για αυτό το λόγο δυστυχώς δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες;
Υπήρξε προς το παρόν μόνο μία απονομή του τίτλου του διδάκτορος από το Τμήμα. Το ΠΜΣ είναι σχετικά νέο
και αντίστοιχη είναι και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων.
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4. Διδακτικό έργο
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την
ποιότητα του επιτελούμενου σ΄ αυτό διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, οι
οποίες αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο
«Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων». (Βλ.
www.hqaa.gr).
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα
τουλάχιστον σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία
του Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού;
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται;
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος στην αξιολόγηση των μελών του διδακτικού
προσωπικού. Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στη διαδικασία είναι μια από τις πιο
υψηλές στο Α.Π.Θ. Έτσι 1434 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές του
Τμήματος.(βλ. ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ.)

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές;
Τα θέματα που προκύπτουν γίνονται θέμα και στις άτυπες συναντήσεις και στους κύκλους
ποιότητας του Τμήματος. Αλλά και κάθε διδάσκων προσπαθεί να βελτιώσει το μάθημά του,
λαμβάνοντας υπόψη του και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος;
Δεν υπάρχει διδάσκων που να μην προσφέρει το ελάχιστο των 6 ωρών διδασκαλίας και
υπάρχουν περιπτώσεις (ειδικά στον κλάδο της Διδακτικής) που οι διδάσκοντες φθάνουν και ως
τις 12 ώρες διδασκαλίας, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που η ΓΣ τους
ανέθεσε.

Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος διδάσκουν εκ περιτροπής στο ΠΜΣ.

Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του
Τμήματος και σε τί ποσοστό;
Το Τμήμα αρνείται να επιβαρύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με
διδασκαλία, εφόσον δεν προβλέπονται ειδικά κονδύλια για αυτό. Όλοι οι μεταπτυχιακοί και
υποψήφιοι διδάκτορες είναι άτομα που προσπαθούν να προχωρήσουν την επιστημονική τους
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έρευνα, ενώ παράλληλα εργάζονται ή έχουν και οικογένεια.

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής
διαδικασίας;
Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;
Τα περισσότερα μαθήματα, ειδικά αυτά του Β΄ κύκλου σπουδών, είναι σεμιναριακού τύπου,
αποφεύγεται δηλαδή όσο γίνεται η διδασκαλία από καθέδρας. Έτσι οι φοιτητές έχουν την
ευκαιρία να συνεργαστούν σε προσωπική βάση με τον διδάσκοντα, αλλά και τους συμφοιτητές
τους σε ομαδικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες. Είναι βέβαια εμφανές ότι αυτό συνδέεται
με μεγάλο φόρτο εργασίας για τον διδάσκοντα, διότι όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 12
πολλά μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης έχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό φοιτητών σε
σχέση με τα ευρωπαϊκά στάνταρτς.
Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν, οι διδάσκοντες προσπαθούν να
ανταποκριθούν όσο γίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Όλο και περισσότεροι διδάσκοντες χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους νέες τεχνολογίες
(blackboard, moodle, εγγραφές μαθημάτων σε βίντεο, παρουσιάσεις powerpoint). Επίσης,
προσφέρεται μάθημα, στο οποίο οι φοιτητές μαθαίνουν τεχνικές υποτιτλισμού ταινιών και
μάθημα για τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ δίδονται επίσης εισαγωγικά σεμινάρια για
τη χρήση της βιβλιοθήκης και ειδικό μάθημα για τη «συγγραφή της επιστημονικής εργασίας».
Πραγματοποιούνται επίσης στα μαθήματα καινοτόμες δράσεις (ερευνητικές δραστηριότητες στα
σχολεία, υποτιτλισμός ταινιών, θεατρικό παιχνίδι, e-learning κ.ά.). Στη πρώτη συνεδρία κάθε
μαθήματος διανέμεται στους φοιτητές λεπτομερές φυλλάδιο (hand-out), το οποίο περιέχει τους
στόχους του μαθήματος και τη βασική βιβλιογραφία του αντικειμένου (που εμπλουτίζεται κάθε
φορά όταν εξετάζεται ένα επιμέρους ζήτημα).

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών
μεθόδων;
Σε πολλά μαθήματα μοιράζονται πρόσθετα ερωτηματολόγια Αξιολόγησης που υπεισέρχονται σε
πιο ειδικά θέματα. Με βάση τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης γίνονται επικαιροποιήσεις,
προσαρμογές της ύλης και των μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι
στόχοι του κάθε μαθήματος. Γίνονται επίσης σχετικές συζητήσεις στους κύκλους ποιότητας και
ατύπως υπάρχει συχνή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων.

Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;
Η ακριβής τιμή στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής
Γραμματείας (ΣΗΓ) που λειτουργεί στο Α.Π.Θ.

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;
Δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε στατιστικά την τιμή αυτή. Θα έπρεπε αυτό να γίνεται
μέσω του ΣΗΓ, στης οποίας τη διάθεση βρίσκονται όλοι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων.
Πάντως, σε γενικές γραμμές σε εκείνα τα μαθήματα Κατεύθυνσης και Επιλογής, στα οποία ο
αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται στα διεθνή επίπεδα, οι φοιτητές έχουν επιτυχία άνω του
90%, διότι εκεί ο διδάσκων έχει την ευχέρεια να ασχοληθεί ατομικά με κάθε φοιτητή.

Ποιός είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;

38

Ο μέσος όρος βαθμολογίας αποφοίτησης των φοιτητών μας παραμένει υψηλός, στο 7,05. Τον
βαθμό πτυχίου 7 έχουμε θέσει και ως προϋπόθεση για εισαγωγή στον μεταπτυχιακό κύκλο
σπουδών του Τμήματος. Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι – εκτός μιας εξαίρεσης – δεν
παρατηρούνται περιπτώσεις αποφοίτησης με Μ.Ο. βαθμολογίας 5-5,9. Δεν υπάρχουν επομένως
άτομα που αποφοίτησαν έχοντας μόλις και μετά βίας καλύψει το ελάχιστο των γνώσεων και
δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Ποιά είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;
Για το έτος 2012-13 δεν έχουμε στη διάθεσή μας στατιστικά στοιχεία, διότι δεν περάστηκαν
ακόμη τα στοιχεία στο ΣΗΓ. Πάντως, κατά το έτος 2011-2012 αποφοίτησαν 107 φοιτητές (βλ.
Πίνακα 7), εκ των οποίων 43 στην κανονική τετραετή διάρκεια σπουδών. Από τους 107
φοιτητές που αποφοίτησαν οι 99, δηλαδή το 93%, είχαν καταφέρει να αποφοιτήσουν στο νόμιμο
διάστημα νx2. Οι υπόλοιποι προέρχονται από περισσότερα έτη σπουδών. Θεωρούμε ότι αυτοί οι
τελευταίοι καλώς δεν εκδιώχθηκαν από το Τμήμα, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί εκ των φοιτητών
μας εργάζονται, υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που είναι οικογενειάρχες και άλλοι κάνουν
"επανεκκίνηση" των σπουδών τους μετά από ένα μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά στους
3

"λιμνάζοντες" φοιτητές ο αριθμός αυτός συνιστά το 17% των νεοεισερχομένων .

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου;
Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου;
Μέσω του e-οδηγού σπουδών που δημιούργησε η ΜΟΔΙΠ και μέσω του οδηγού σπουδών του
Τμήματος που έγκαιρα αναρτάται στην ιστοσελίδα.
Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;
Στον e-οδηγό σπουδών περιγράφονται αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Σε ποιό βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων;
Σε απόλυτο βαθμό.
Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;
Γίνεται η προσπάθεια της ορθολογικής, κατά το δυνατόν, οργάνωσης του ωρολόγιου
προγράμματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το Τμήμα στερείται επαρκών αιθουσών διδασκαλίας
(π.χ. να μη συμπίπτουν δύο υποχρεωτικά μαθήματα κλπ.).
Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο
ανώτερων βαθμίδων;
Δεν δόθηκε ποτέ βαρύτητα σε αυτό το σημείο, διότι όλοι οι διδάσκοντες αντιμετωπίζονται με
τον ίδιο τρόπο.
Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν
στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;
Δεν διδάσκονται μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο των διδασκόντων.

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα;
Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που

3
Οι λιμνάζοντες φοιτητές στο Τμήμα ανέρχονταν στην προηγούμενη καταμέτρηση στους 539. Παρατηρώντας τις
στατιστικές των τελευταίων 7 ετών βλέπουμε ότι αυτοί αυξάνονται κατά Μ.Ο. κατά 23,8 άτομα κατ' έτος [539 φοιτητές
(το 2012) - 372 φοιτητές (το έτος 2005) = 167: 7 έτη= 23, 8], αριθμός που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό.
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διανέμονται στους φοιτητές.
Υπάρχουν συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές. Ακόμα, υπάρχει το υλικό μαθημάτων
στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στο blackboard και στο moodle.

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;
Στον προγραμματισμό του κάθε εξαμήνου από τους κύκλους ποιότητας συζητάται διεξοδικά το
είδος των βοηθημάτων που θα διανεμηθεί στους φοιτητές. Εκτός από το «Μέσο» (βιβλίο,
σημειώσεις κλπ.) δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο των βοηθημάτων, ώστε αυτά ν’
ανταποκρίνονται στα νεότερα πορίσματα της έρευνας για κάθε αντικείμενο.

Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;
Τα ελληνικά βιβλία διατίθενται μέσω "Εύδοξου" στην αρχή του εξαμήνου. Για τα ξενόγλωσσα
δημιουργείται πρόβλημα, λόγω περικοπών των κονδυλίων. Το υλικό στο blackboard αναρτάται
μετά από κάθε συνεδρία (η παρουσίαση powerpoint), ενώ σημειώσεις αναρτώνται σε όλη τη
διάρκεια του εξαμήνου. Κάποιες από τις προηγούμενες χρονιές στην αρχή του εξαμήνου
δόθηκαν και έντυπες σημειώσεις (script) του διδάσκοντα μέσω της Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων
του ΑΠΘ.

Ποιό ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;
Το υλικό στο blackboard καλύπτει στα περισσότερα μαθήματα το μεγαλύτερο μέρος της
διδασκόμενης ύλης, καθώς εμπεριέχει τις σημειώσεις του διδάσκοντα για το μάθημα, τις
παρουσιάσεις του στο μάθημα, καθώς και σημειώσεις από άλλα βοηθήματα.

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;
Ναι, επιπρόσθετη βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα των φοιτητών (βλ. και 4.2).

4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές;
Αίθουσες διδασκαλίας:
Το Τμήμα χρησιμοποιεί:
Α) Μια αίθουσα διδασκαλίας των 100 θέσεων (αίθ. 109 στο Νέο Κτήριο).
Β) Μια αίθουσα διδασκαλίας των 40 θέσεων (105 ΝΚ)
Γ) Τον χώρο του Εργαστηρίου των 20 θέσεων που χρησιμεύει και για μάθημα. Σε αυτή την
μικρή αίθουσα "στεγάζεται" ο χώρος αποθήκευσης των οργάνων σε έναν ειδικά διαχωρισμένο
χώρο.
Δ) Για κάποιες ώρες μία αίθουσα 80 θέσεων στη Νέα Πτέρυγα (04).
Είναι φανερό ότι ένα τμήμα με άνω των χιλίων φοιτητών ασφυκτιά στις αίθουσες που του είχαν
δοθεί πριν 25 χρόνια. Συζητείται εδώ και χρόνια η ανακατανομή των αιθουσών, ενώ το ζήτημα
εσχάτως τέθηκε εκ νέου και μετ’ επιτάσεως στην Κοσμητεία – αποτελώντας πλέον, όπως
ελπίζουμε, σοβαρό αντικείμενο διαβούλευσης.
Πάντως, από το 2012 οι αίθουσες έχουν εξοπλιστεί με σύνδεση στο διαδίκτυο και οθόνες
προβολής. Όλες οι αίθουσες στο Νέο Κτήριο διαθέτουν προβολέα οροφής.
Εκεί, ωστόσο, που παρατηρείται τραγική ανεπάρκεια χώρου είναι στα γραφεία του διδακτικού
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προσωπικού, που απαρτίζονται από:
Α) Τον χώρο 313 του Παλαιού Κτηρίου της φιλοσοφικής, όπου στεγάζονται 12 μέλη του
προσωπικού
Β) Έναν μεγάλο χώρο στη Νέα Πτέρυγα, όπου στεγάζονται 11 συνάδελφοι
Γ) Ένα μοναδικό ατομικό χώρο, όπου στεγάζεται μια πρωτοβάθμια συνάδελφος
Δ) Έναν χώρο στο Υπόγειο του Παλαιού Κτιρίου (02), όπου στεγάζονται μια πρωτοβάθμια
καθηγήτρια και ένας ΕΕΠ.
Η 313 του ΠΚ είναι κατανεμημένη σε 6 μικρά έως πολύ μικρά γραφεία. Είναι δε χωρισμένα
μεταξύ τους με νοβοπάν κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη ακουστική μόνωση.
Επιπροσθέτως ο «προθάλαμος» του ίδιου χώρου χρησιμοποιείται ως αίθουσα συνεργασιών, ενώ
εκεί φιλοξενείται και φωτοτυπικό μηχάνημα. Το γραφείο 02 στο υπόγειο του ΠΚ είναι ένα
σχετικά μικρό και μακρόστενο δωμάτιο.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Τμήμα αντιμετωπίζει στενότητα κι έλλειψη χώρου και
ποιότητας όσον αφορά και τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία.
Η νησίδα υπολογιστών βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Ωστόσο, λόγω ελλείψεως
χώρου δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς μιας νησίδας, διότι οι υπολογιστές βρίσκονται
διασκορπισμένοι.
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι μια από τις 15 Β/Θ της Φιλοσοφικής, ανήκει στις
Περιφερειακές Β/Θ του Συστήματος Β/Θ του ΑΠΘ και συμμετέχει σε όλες τις Υπηρεσίες του
Συστήματος www.lib.auth.gr. Βρίσκεται στον 3ο όροφο του Π.Κ και καταλαμβάνει χώρο 170
τμ. Διαθέτει 30 θέσεις εργασίας και στο χώρο της φιλοξενείται η Νησίδα Η/Υ με επιπλέον 17
θέσεις, όπου πραγματοποιούνται και τα σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών από το προσωπικό της.
Οι χρήστες της Β/Θ έχουν δυνατότητα για εκτύπωση, φωτοτύπηση και σκανάρισμα. Η συλλογή
της με 18.500 (συν 5.300 τόμους, που λόγω έλλειψης χωρητικότητας αποσύρθηκαν στην
Κεντρική Β/Θ), έντυπο και Ο/Α υλικό, καλύπτει κυρίως το Πρόγραμμα Σπουδών. Η συλλογή
των περιοδικών της περιλαμβάνει 70 τίτλους και στεγάζεται στη Β/Θ Περιοδικών – Θεματική
Βιβλιοθήκη – της ΦΣ.
Όλοι οι φοιτητές κάνουν χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, καθώς η βιβλιογραφία είναι
απαραίτητη για την εκπόνηση των σεμιναριακών τους εργασιών. Δεχόμαστε επισκέψεις
φοιτητών και ερευνητών και από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ. Στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
1 «εργαστήριο εκπαιδευτικής έρευνας και γλωσσικών εφαρμογών» που στεγάζεται στην αιθ.
102. Χωρητικότητα 20 ατόμων.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
Ο χώρος είναι μικρός και δεν επαρκεί για τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες και δεν
υπάρχουν υποδομές
(γ) Βαθμός χρήσης.
Χρησιμοποιείται και ως χώρος διεξαγωγής μαθημάτων.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ)
Η αποθήκη για τον εξοπλισμό (λάπτοπ, προβολείς, επιδιασκόπιο, τηλεόραση κλπ.) αποτελεί
τμήμα της αιθ. 102 είναι πολύ μικρή και μόνο οριακά επαρκεί για τις αποθηκευτικές ανάγκες.
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Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών;
Ναι. Ενίοτε η αίθουσα «δανείζεται» και για μαθήματα και εκδηλώσεις διατμηματικών
μετεπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.

Σπουδαστήρια:
(βλ. παραπάνω «βιβλιοθήκη»)
Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
(α) Αριθμός και ειδικότητες
1 υπάλληλος ΕΤΕΠ, 2 υπάλληλοι ΕΙΔΙΠ ΙΙ. Ο υπάλληλος ΕΤΕΠ είναι υπεύθυνος για θέματα
τεχνικού εξοπλισμού, ιστοσελίδας κλπ. Η μία υπάλληλος ΕΙΔΙΠ ΙΙ είναι η βιβλιοθηκονόμος, ενώ
η άλλη απασχολείται στο γραφείο σπουδών. Μία υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου
απασχολείται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, και 1 στη Γραμματεία, η οποία είναι η με ανάθεση
προϊσταμένη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου Π.Ε. Περιβάλλοντος και διδάκτορας του
Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.
Στη γραμματεία απασχολούνται υπάλληλοι από την εργολαβία καθαρισμού ISS Security S.A.με
σύμβαση μηνιαία.

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Οπωσδήποτε θα βελτίωνε την κατάσταση η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα
που αφορούν τη διοίκηση.

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνιών;
Όλες οι λειτουργίες του Τμήματος (διδακτικές και διοικητικές) υποστηρίζονται από ΤΠΕ. Σε
καθημερινή βάση και οι διοικητικές υπηρεσίες και οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος
κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών. Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος
διαθέτουν και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ατομική μερίδα στην ιστοσελίδα του
Τμήματος (www.del.auth.gr).
Ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση.
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς;
Σε πολλά μαθήματα γίνεται χρήση του blackboard, όπου αναρτάται η ύλη των μαθημάτων καθώς
και σχετική βιβλιογραφία. Και στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει συχνά βοηθητικό υλικό
για τους φοιτητές.
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;
Ναι, καθώς τα περισσότερα μαθήματα γίνονται με χρήση υπολογιστή και προβολέα.
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο blackboard.
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς;
Ναι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω του blackboard επιτυγχάνεται η επικοινωνία.
Κάποιοι συνάδελφοι επικοινωνούν με υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές
μέσω skype. Επίσης, οι ανακοινώσεις των διδασκόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα σε ειδική
στήλη.
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Ποιό το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία;
Η κατανομή για την τελευταία πενταετία για προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ έχει ως εξής:
2013 : α. 1.616 ευρώ με το κονδύλι του ΜΠΣ β. 6.545 ευρώ μέσω ΕΛΚΕ ΑΠΘ
2012 : 0
2011 : α. 500 ευρώ μέσω ΕΛΚΕ ΑΠΘ, β.1.783 με το κονδύλι του ΜΠΣ
2010 : 6.522 ευρώ
2009 : 4.441 ευρώ

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ

τους συνεργασία;
Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα.
Στο κείμενο "ΠΡΟΤΑΣΗ για ένα Πλαίσιο ακαδημαϊκής αναδιοργάνωσης του ΑΠΘ με αφορμή
το σχέδιο ΑΘΗΝΑ" που συντάχθηκε από επιτροπή με πρόεδρο τον Π. Μήτκα (12.11.2012)
https://docs.google.com/file/d/0Byj5pU44LgH-NlhNaE9rU1ZqUkk/edit?pli=1 αναφέρεται για το
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας η τιμή 30 φοιτητές ανά διδάσκοντα.
Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια.
Το τμήμα ΓΓκΦ δεν έχει εργαστηριακά μαθήματα. Ωστόσο, στο μάθημα των Μικροδιδασκαλιών
και σε εκείνο της ΠΑ, όπου οι φοιτητές εργάζονται σε εργαστηριακού τύπου συνθήκες, γίνεται
χωρισμός των συμμετεχόντων σε τρία ισοβαρή τμήματα.
Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; Τις τηρούν;
Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;
Οι διδάσκοντες κάθε εξάμηνο ορίζουν εκ νέου τις ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, οι οποίες
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Αν ένας διδάσκων δεν είναι σε θέση (λόγω π.χ.
ξαφνικής ασθένειας) να παρουσιαστεί στην ώρα συνεργασίας, ειδοποιεί τη Γραμματεία ή – αν
υπάρχει ακόμη χρόνος – ανεβάζει ανακοίνωση στον επί τούτω δημιουργημένο χώρο της
ιστοσελίδας.
Οι ώρες γραφείου αξιοποιούνται από τους φοιτητές καθώς συμβουλεύονται τους διδάσκοντες για
τη συγγραφή εργασιών, για μετακινήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus και
Erasmus Placement, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τους απασχολεί.

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα;
Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και
χρήση βιβλιογραφίας);
Προσφέρεται κάθε χρόνο υποχρεωτικό μάθημα «εισαγωγή στη γραπτή επιστημονική εργασία»,
στο οποίο μάλιστα για 1-2 συνεδρίες φιλοξενούνται και διδάσκοντες της καθεμίας εκ των δύο
κατευθύνσεων ειδίκευσης (λογοτ-πολιτισμός/γλωσσ.-διδακτική) εστιάζοντας στις ιδιαίτερες
ερευνητικές παραμέτρους των επιμέρους αντικειμένων. Προσφέρεται επίσης και εισαγωγικό
σεμινάριο για τη «χρήση της βιβλιοθήκης». Στα μαθήματά τους, εξάλλου (ειδικά αυτά της
κατεύθυνσης), όλοι οι διδάσκοντες αφιερώνουν αρκετό χρόνο εξηγώντας και αναλύοντας την
ερευνητική μεθοδολογία. Το αυτό συμβαίνει και στις ώρες συνεργασίας, όταν συζητώνται οι
εργασίες των φοιτητών. Ακόμη όμως και στα υποχρεωτικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων
παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές για εκπόνηση μικρών πρότζεκτς σχετικά μ’ ένα
συγκεκριμένο θέμα και παρουσίασής του στην τάξη.
Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;
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Ναι, επιδιώκεται σε αυξημένο βαθμό (βλ. 5.8).

4.9.Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού
και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;
Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
Σχολικοί σύμβουλοι Γερμανικής
Διεύθυνση Β'θμιας Εκπαίδευσης ανατολικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Β'θμιας Εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Α'θμιας Εκπαίδευσης ανατολικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Α'θμιας Εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Γκαίτε
Γερμανικής Σχολή Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών το έτος 2012-2013 συνεργαστήκαμε με 21
Δημοτικά Σχολεία, 15 Γυμνάσια, 2 Λύκεια, το Ινστιτούτο Γκαίτε και τη Γερμανική Σχολή.

Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
Για τις συνεργασίες μας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο βλ. αντιστοίχως 3.1.4 και
3.2.2
Στο πλαίσιο της ΠΑ (Erasmus Placememt) μέσω LLP/Erasmus συνεργαζόμαστε με τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιλέγουν οι φοιτητές
Η Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών της Γερμανίας (DAAD) παρέχει στους φοιτητές
υποτροφίες για την παρακολούθηση Σεμιναρίων, μαθημάτων και επιμορφωτικών συναντήσεων.
Το Ινστιτούτο Γκαίτε επίσης παρέχει υποτροφίες σε διδάσκοντες για τη συμμετοχή σε Συνέδρια

Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς
κοινωνικούς φορείς;
Υπάρχουν πολλές και πλούσιες συνεργασίες (Βλ. σημείο 6).
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4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των
φοιτητών;
Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας;
Τα μέλη του Τμήματος επιδιώκουν να μετακινούνται σε τακτική βάση για τη διδασκαλία
μαθημάτων σε Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο του Προγράμματος LLP/Erasmus.
Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού
προσωπικού ή/και των φοιτητών;
28 συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού
και των φοιτητών (βλ. 3.1.4)
Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο
πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το διάστημα 2012-2013 ;
3 (Βλ. Πίνακα 9 ).
Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο
πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το διάστημα 2012-2013;
4 (Βλ. Πίνακα 9 ).
Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το διάστημα 2012-2013;

στο

πλαίσιο

στο

πλαίσιο

28 (Βλ. Πίνακα 9 ).
Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το διάστημα 2012-2013;
5 (Βλ. Πίνακα 9 ).
Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο
Ίδρυμα;
Ναι, η διαδικασία με το σύστημα μονάδων ECTS. Τα μαθήματα αναγνωρίζονται και
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος με το αριθμό ECTS που έχουν στο Ίδρυμα
Υποδοχής. Η επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων επιφορτίζεται με την αντιστοίχιση των
μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί οι φοιτητές σε Ιδρύματα της αλλοδαπής με αντίστοιχα
του Τμήματος.
Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών /
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;
Είναι υποστελεχωμένη, αν λάβει κανείς υπόψη το μεγάλο αριθμό των μετακινούμενων φοιτητών.
Ωστόσο η συνεργασία είναι άριστη. Όλο το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό και πρόθυμο
να βοηθήσει και να πληροφορήσει.
Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα
κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;
Στο Τμήμα λειτουργεί επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συντονίστρια/αναπληρώτρια
συντονίστρια ECTS (βλ. Επιτροπές 2.4.1). Η επιτροπή διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με
τους φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Στη
συνάντηση αυτή ενημερώνονται οι φοιτητές από τους συντονιστές ECTS για τα Πανεπιστήμια
με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα, για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών/εντύπων, τον
τρόπο συμπλήρωσης αυτών, την παραμονή τους στην αλλοδαπή, εύρεση στέγης κλπ. Ακόμα,
διοργανώνεται από τη συντονίστρια και αναπληρώτρια συντονίστρια εκδήλωση ενημερωτική
που είναι ταυτόχρονα και εκδήλωση καλωσορίσματος για τους εισερχόμενους φοιτητές
LLP/Erasmus.
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Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα;
Ναι, σε κάθε εξάμηνο οργανώνεται εκδήλωση καλωσορίσματος των εισερχομένων φοιτητών.
Στην εκδήλωση αυτή ενημερώνονται οι φοιτητές για το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο
εξέτασης μαθημάτων, τα ECTS, τους χώρους που διαθέτει το Τμήμα, τον τρόπο ενημέρωσης των
φοιτητών, τις αργίες του Ιδρύματος κ.ά.
Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;
Η συντονίστρια ECTS και η αναπληρώτρια συντονίστρια (ή πρώτη εκπροσωπεί την Κατεύθυνση
Γλωσσολογίας/Διδακτικής, η δεύτερη την Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού) παρέχουν
υποστήριξη στους εισερχομένους φοιτητές. Στη συνέχεια, ο κάθε διδάσκων, του οποίου το
μάθημα επιλέγει ο εισερχόμενος φοιτητής, καθοδηγεί και συμβουλεύει τον φοιτητή προκειμένου
να παρακολουθήσει με επιτυχία το μάθημά του.
Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές;
Τα μαθήματα, στην πλειοψηφία τους, διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα (βλ. 3.1.4)
Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των
μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας;
Η υποτροφία του Ιδρύματος ΙΚΥ για φοιτητές. Για διδάσκοντες προβλέπεται κάλυψη των
εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και μία ημερήσια αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται
στο κατώτερο όριο και συνήθως δεν επαρκεί).
Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;
Με την ενημέρωση που παρέχουν η συντονίστρια και η αναπληρώτρια συντονίστρια ECTS,
μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, μέσω προσωπικών επαφών και συμβουλευτικών
συναντήσεων με φοιτητές.
Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδημαϊκού
προσωπικού;
Το ακαδημαϊκό προσωπικό διδάσκει μαθήματα σε Ιδρύματα της αλλοδαπής τα οποία
εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος της αλλοδαπής. Το περιεχόμενο των
μαθημάτων ορίζεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της συμφωνίας του Ιδρύματος. Με την
επιστροφή του ο διδάσκων υποβάλλει μία σύντομη έκθεση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας.
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5. Ερευνητικό έργο
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την
ποιότητα του επιτελούμενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται
στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ,
Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα
τουλάχιστον σημεία:
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία
του Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο;
5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος;
Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;
Θεσμοθετημένα όχι. Στους κύκλους ποιότητας, ωστόσο, και στα Kolloquia συζητώνται τα
ερευνητικά πρότζεκτς των συναδέλφων, γίνονται συστάσεις και κριτικές παρατηρήσεις,
διερευνώνται δυνατότητες συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια δε – ιδιαίτερα μετά την οργάνωση
του επετειακού συνεδρίου και σε συμφωνία με τους στόχους που τέθηκαν σε αυτό – αναδείχτηκε
ατύπως η δια/πολύ-πολιτισμικότητα ως βασικός πυλώνας των ερευνητικών εγχειρημάτων του
Τμήματος. Ευδιάκριτη είναι και η τάση για διεπιστημονικά αντικείμενα.

Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;
Οι εσωτερικές αξιολογήσεις κάθε έτους καθίστανται αφορμή για αναστοχασμό σχετικά με τους
στόχους της έρευνας, των τάσεων που διαφαίνονται και των επιτευγμάτων.

Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;
Κι εδώ δεν υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο όργανο ή Μέσο. Στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται
οι επιμέρους δράσεις. Στις εισαγωγές των συλλογικών τόμων που εκδίδει το Τμήμα διαφαίνεται
το ερευνητικό στίγμα του. Επίσης, στις συναντήσεις που έχουμε με εκπροσώπους φορέων
παρέχουμε τη σχετική πληροφόρηση.

Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; Ποια είναι
αυτά;
Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Επιτροπή Ερευνών (ελάχιστα αφορούν τις
ανθρωπιστικές σπουδές και ειδικότερα τις ξενόγλωσσες φιλολογίες), τα προγράμματα διεθνών
σχέσεων, οι υποτροφίες του DAAD και άλλων γερμανικών ιδρυμάτων, υποτροφίες από
κληροδοτήματα και φορείς, βραβεία που έχουν θεσπιστεί από διάφορους φορείς.

Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας;
Ενδοπανεπιστημιακά και μέσω συνεργασιών και επαφών με ιδρύματα και συναδέλφους της
αλλοδαπής.
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Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;
Με όλα τα προαναφερθέντα, μέσω των εκπαιδευτικών αδειών των μελών ΔΕΠ για έρευνα και με
ερευνητικές υποτροφίες.

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;
Μέσω συζητήσεων στους κύκλους ποιότητας, ανακοινώσεων στη Γ.Σ., στην ιστοσελίδα και στα
ερευνητικά σεμινάρια (Kolloquia).

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή
ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα;
Μέσω δημοσιεύσεων στον ειδικό Τύπο (επιστημονικά περιοδικά, συλλογικοί τόμοι) και
ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, στο οποίο επίσης δεν
έχουν διατεθεί νέα κονδύλια, σχεδιάζεται ιστοσελίδα του Εργαστηρίου με στόχο την
κοινοποίηση των ερευνών και την προσέλκυση συνεργατών από την Έρευνα και την
Εκπαίδευση. Συνεχίζονται οι δράσεις που έχουν αρχίσει και συζητώνται νέες προτάσεις. Επίσης,
τα ερευνητικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στα Kolloquia και στην ιστοσελίδα.

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον;
Ενίοτε υπάρχουν δημοσιεύματα στον Τύπο και πληροφόρηση από τα ΜΜΕ.

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται
στο Τμήμα;
Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την
τελευταία πενταετία;
Η καθ. Α. Κοιλιάρη είναι peer reviewer για την Ελλάδα στο Πρόγραμμα Language Rich Europe
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το British Council με τη συνεργασία πάνω από
30 Ιδρυμάτων και Οργανισμών σε 20 ευρωπαϊκές χώρες (http://www.languagerich.eu/home/welcome.html). Είναι επίσης επιστημονικώς υπεύθυνη του υποέργου «Ανίχνευση
αναγκών για την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων
μαθητών» της πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», ΕΣΠΑ (20072013) το οποίο υλοποιείται από το ΑΠΘ (http://www.diapolis.auth.gr/), επιστημονικώς υπεύθυνη
του υποέργου «Επιμόρφωση ομογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών από τις Παρευξείνιες
Δημοκρατίες» της πράξης «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση στη Διασπορά», ΕΣΠΑ (2007-2013) το οποίο συντονίζει το ΕΔΙΑΜΜΕ του
Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονική συνεργάτης στο υποέργο Επιστημονική συνεργάτης
στο υποέργο «Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην
Ελλάδα»της πράξης «Νέες Πολιτικές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: η εκμάθηση της
αγγλικής
σε
πρώιμη
ηλικία»
το
οποίο
συντονίζει
το
ΕΚΠΑ
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/ep.htm). Είναι επίσης επιστημονικώς υπεύθυνη για τα
αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης (Δια βίου Εκπαίδευση) που
υλοποιούνται στο Α.Π.Θ. (http://www.glossika.gr/) «Συγκριτική διαχείριση νομικών κειμένων
(εξώδικες δηλώσεις, συμβάσεις, καταστατικά εταιριών, δικαστικές αποφάσεις) του ελληνικού
και του αγγλικού νομικού συστήματος», «Επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα για
την ανεύρεση εργασίας», «Προετοιμασία για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, επιστημονικά προγράμματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού»
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/ep.htm )
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Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ επέλεξε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση
Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Σπουδών» δύο προτάσεις έρευνας από ΔΕΠ του
Τμήματος για χρηματοδότηση. Με την πρώτη, αυτή της αν. καθ. Ε. Μπουτουλούση, έγινε
εμπλουτισμός με νέα λήμματα, με την προσθήκη αγγλικών όρων και επεξεργασία/
επικαιροποίηση του Ηλεκτρονικού Λεξικού Γλωσσολογικών Όρων που είναι ανηρτημένο στην
ιστοσελίδα του Τμήματος:
Μπουτουλούση Ε. & Λάμπρου Δ. 2013. Νέο Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: Γερμανοελληνικό –
Ελληνογερμανικό. (δες στην ιστοσελίδα του Τμήματος / Έρευνα / Λεξικό:
http://www.del.auth.gr/index.php/el/lexiko-cat) ή
Erweiterung von: Butulussi, E. & Lamprou, D. 2008. Linguistisches Wörterbuch: Deutsch –
Neugriechisch und Neugriechisch-Deutsch. http://www.del.auth.gr/index.php/de/lexikon
Η δεύτερη πρόταση έρευνας είναι το πρόγραμμα της Αλεξάνδρας Ρασιδάκη, Γερμανικός
Ρομαντισμός και οι νεοελληνικές του προεκτάσεις (Κωδικός έργου 87895). Πρόκειται για ένα
ερευνητικό πρόγραμμα που κινείται στο γνωστικό πεδίο της Γενικής και Συγκριτικής
Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και έχει ως σκοπό να εμβαθύνει σε βασικές
όψεις του γερμανικού ρομαντικού κινήματος και να διερευνήσει τις επιβιώσεις τους στο χώρο
της νεοελληνικής γραμματείας του 19ου αιώνα. Τα πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν
στο άμεσο μέλλον σε μια μονογραφία με τίτλο Υπό ρομαντική οπτική γωνία: Γερμανικός
ρομαντισμός και Γεώργιος Βιζυηνός (Εκδόσεις Κίχλη), ενώ μέσα στο χρονικό διάστημα της
ενίσχυσης (1.1.2012- 31.12.2012) η ερευνήτρια παρουσίασε τμήματα της έρευνάς της σε μια
ανακοίνωση σε ένα διεθνές συνέδριο για τον ρομαντισμό και σε τρείς συναφείς μελέτες / άρθρα
σε συλλογικούς τόμους.
Η αν. καθ. Α. Σιούπη επιβλέπει την ερευνητική δραστηριότητα μεταδιδακτορικού υποτρόφου,
που δίδαξε στο Τμήμα το 2011-12 σε θέση 407 Π.Δ., στο πλαίσιο «Υποτροφίας Αριστείας
Μεταδιδακτόρων»
(της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ) με
θέμα "Η υπόθεση της
προτεραιότητας του στόχου στη γλωσσική αναπαράσταση των γεγονότων κίνησης: μελέτη μέσα
από σώματα κειμένων εστιασμένη στα ρήματα κίνησης της Νέας Ελληνικής και της
Γερμανικής".
Ιδρύθηκε η «Διεπιστημονική Ομάδα Επικοινωνίας και Σχέσεων» (ΔΟΕΣ) (επιστημονικά
υπεύθυνη Ελένη Μπουτουλούση). Η ΔΟΕΣ λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου
«Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Α.Π.Θ. από το ΕΕ 2013.

Αναφέρουμε επίσης ενδεικτικά ορισμένα πρότζεκτς που είναι εν εξελίξει::
Ομάδα Μνημοσύνη (βλ. 5.8)

Περιοδικό Όψεις
Το Τμήμα, με πρωτοβουλία των διδασκόντων της κατεύθυνσης «λογοτεχνίας-πολιτισμού»,
προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού ανοιχτής
πρόσβασης, μέσω της πλατφόρμας «Προθήκη» του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Οι
ιθύνοντες της Βιβλιοθήκης παρέχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για το χειρισμό της
πλατφόρμας και φροντίζουν για την απόκτηση ISSN και την ένταξη του περιοδικού στα
εγχώρια και διεθνή ευρετήρια. Το όνομα του περιοδικού θα είναι Opseis.Journal fo intercultural
and interdisciplinary research, θα είναι ετήσιο, αυστηρά θεματικό κάθε φορά, θα μπορεί να
δημοσιεύει εργασίες στα Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά, τα άρθρα θα υπόκεινται σε
αξιολόγηση. και θα είναι διαρθρωμένο σύμφωνα με τις ενότητες: α) θεματικά άρθρα (μετά από
call for papers και αξιολόγηση), β) εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών (ανεξαρτήτως του
θέματος, ανά κατεύθυνση ωστόσο και αρκεί να έχουν το σωστό επίπεδο), γ) βιβλιοκρισίες, δ)
μεταφράσεις. Υπεύθυνος της έκδοσης ορίζεται ο επίκουρος καθηγητής Πάγκαλος Ιωάννης και
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σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα υπάρχει η ανάλογη συντακτική και επιστημονική επιτροπή.
Δίκαιο και εποικοδομητικό κρίθηκε να γίνεται ετήσια εναλλαγή θεμάτων που να αντιστοιχούν σε
κάθε «τομέα» (το πρώτο θεματικό τεύχος θα πρόσκειται στην κατεύθυνση «λογοτεχνίαςπολιτισμού»). Εκτός από τη αξιοσημείωτη ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος την
οποία προσδοκούμε, θεωρούμε το εγχείρημα σημαντικό καθώς παρέχει την ευκαιρία στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές να προβούν σε μια έγκυρη δημοσίευση (με τα σχετικά citations, impact
factors κλπ.), προσόν σημαντικό και για την επιστημονική και γενικότερα για την επαγγελματική
τους πορεία. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμβουλευτούν κάποιον καθηγητή τους (τον επόπτη
τους, τον διδάσκοντα του σχετικού μαθήματος ή οποιονδήποτε άλλον) πριν από την υποβολή της
δημοσιεύσιμης μορφής, ώστε ν’ αυξηθούν οι πιθανότητες για ποιοτικό αποτέλεσμα. Ως εκ
τούτου αναμένεται περαιτέρω σύσφιξη των ουσιαστικών επιστημονικών δεσμών μεταξύ
φοιτούντων και διδασκόντων. Το εγχείρημα ξεκίνησε το θέρος του 2013, έγιναν οι πρώτες
συσκέψεις και καθορίστηκε το γενικό πλάνο, πραγματοποιήθηκαν δε οι πρώτες επαφές με τους
υπεύθυνους βιβλιοθηκονόμους και αποκτήθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης στην πλατφόρμα, ώστε
να μπορεί να γίνεται η ηλεκτρονική επεξεργασία. Με τη σοβαρή αναταραχή ωστόσο που
προκάλεσε το θέμα τις διαθεσιμότητας στους διοικητικούς υπαλλήλους (απεργίες, στάσεις
εργασίας, έλλειψη προσωπικού κλπ.) η διαδικασία από τον Σεπτέμβριο κ.ε. προσωρινά
«πάγωσε». Ελπίζουμε να αποκατασταθεί σύντομα η εργασιακή ισορροπία στις υπηρεσίες του
Α.Π.Θ. ώστε να καταστεί δυνατό να προχωρήσουμε τις ενέργειες της έκδοσης – για τις οποίες
είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι.

Εταιρεία Γερμανικών Σπουδών: Ιδρύθηκε το 2011 στη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται η έδρα της
με πρωτοβουλία των ΤΓΓκΦ Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Πρόεδρός της είναι το μέλος ΔΕΠ του
Τμήματός μας Έλκε Στουρμ-Τριγωνάκη. Σκοποί της: α) διεπιστημονικός διάλογος ανάμεσα σε
γλωσσολογία, γραμματολογία, διδακτική, παιδαγωγική, μεταφρασεολογία, β) διεθνής δικτύωση,
γ) διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού των γερμανόφωνων χωρών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, γ) συνεργασία με τις Ενώσεις Καθηγητών Γερμανικής στην Ελλάδα, δ) καίρια
συμβολή στην έκδοση της επιστημονικής σειράς Hellenogermanica.

Ποιό ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;
Όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ εμπλέκονται σε ερευνητικά σχέδια.
Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά
προγράμματα;
Ναι, βλ. πχ. προγράμματα DAAD (5.8) και επίβλεψη έρευνας μεταδιδακτορικού υποτρόφου (βλ.
5.7)

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;
Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Ποιά ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;
Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες
ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών;
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Θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις αυτές συνολικά επαναλαμβάνοντας, όσα ήδη επισημάναμε:
Εκτός από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος που και από άποψη χώρων και από άποψη στελέχωσης
και εξοπλισμού βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, όλες οι υπόλοιπες υποδομές του Τμήματος
(χώροι, εξοπλισμός και χρηματοδότησή τους) βρίσκονται σε ένα δραματικό επίπεδο που
χειροτερεύει διαρκώς.

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;
Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
Στο διάστημα ενός έτους (2012-2013) δημοσιεύτηκαν 9 μονογραφίες/βιβλία.
Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;
(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές; 7
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές;
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές; 12
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές;
Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους; 4
Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Τμήματος;
Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
(α) Σε συνέδρια με κριτές: 11
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές

Εκδότες σε 2 Πρακτικά συνεδρίων ήταν 4 μέλη ΔΕΠ
Έγινε επίσης επικαιροποίηση 1 ηλεκτρονικού λεξικού γλωσσολογικών όρων.
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από
τρίτους;
Ως προς την αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ, στην πενταετή Έκθεση Αξιολόγησης
(σελ. 5) είχαμε γράψει σχετικά τα παρακάτω τα οποία δυστυχώς ισχύουν ακόμη μια και η γερμανόφωνη
βιβλιογραφία δεν εμφανίζεται συχνά στις διεθνείς αυτές βάσεις:
ζ) σχετικά με τον αιτούμενο πίνακα «αναγνώρισης του ερευνητικού έργου» (πίνακας 16) η Επιτροπή με τη
σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των διδασκόντων, και μετά από ανταλλαγή απόψεων και με άλλους
συναδέλφους της Φιλοσοφικής Σχολής, έχει να παρατηρήσει τα εξής: τα εν λόγω στοιχεία αφορούν κυρίως
τις Σχολές Θετικών Επιστημών, στις οποίες η ποσοτικοποίηση των δημοσιεύσεων αποτελεί παράδοση και οι
οποίες διαθέτουν και τα κατάλληλα εργαλεία (βάσεις δεδομένων όπως Google Scholar, Scopus, ISI κλπ.)
για την ασφαλή και αντικειμενική καταγραφή των ετεροαναφορών κλπ. Η επιχειρούμενη εφαρμογή αυτής της
πρακτικής σε Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών απασχολεί έντονα τη διεθνή ακαδημαϊκή δημοσιότητα και
συχνά ελέγχεται ως μια αδύνατη και αδιέξοδη σύγκριση ανόμοιων επιστημών και παραδόσεων που όταν
γίνεται μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς εσφαλμένα συμπεράσματα και κρίσεις. Ο Christoph Schneider π.χ.,
έμπειρο στέλεχος της DFG (Γερμανική Εταιρεία Ερευνών) σε άρθρο του (εφημ. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 1 Οκτ. 2009, σελ. 8 κ.ε.) υποστηρίζει την παραπάνω θέση θεμελιώνοντας την με το κεντρικό
επιχείρημα ότι στις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων καταγράφεται μετά βίας ένα ποσοστό έως 40% των
εργασιών από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – στο χώρο της Γραμματολογίας μάλιστα το μερίδιο είναι
σημαντικά μικρότερο. Επιπροσθέτως θα παρατηρούσαμε ότι τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε χώρες όπου η
διαδικασία καταγραφής των εργασιών είναι η πιο προηγμένη διεθνώς. Ευνόητο είναι ότι για μια
Ξενόγλωσση Φιλολογία στην Ελλάδα τα εν λόγω ποσοστά θα είναι ακόμη μικρότερα, κάτι που μεταξύ άλλων
οφείλεται και στην διεθνή διασπορά των δημοσιεύσεων του προσωπικού μας (σε γερμανόφωνα, αγγλόφωνα,
ελληνικά, ισπανόφωνα κ.ά. περιοδικά κι εκδοτικούς οίκους – στα δύο πρώτα η καταγραφή φιλολογικών
εργασιών είναι όπως είδαμε περιορισμένη, ενώ στα δύο τελευταία και σε άλλα, π.χ. Ουγγαρία, Τουρκία,
ουσιαστικά ανύπαρκτη). Αυτή η πολυδιάσπαση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη και την άλλη, «ερασιτεχνική»
μέθοδο εντοπισμού των ετεροαναφορών, τις υποδείξεις δηλαδή από τους συναδέλφους.
Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι για τις Φιλολογίες γενικά, και σε αυξημένο βαθμό για τις Ξενόγλωσσες
Φιλολογίες στην Ελλάδα η ασφαλής και αντικειμενική καταγραφή της «αναγνώρισης επιστημονικού έργου»
(με την καθαρά ποσοτική έννοια που της δίνεται από την ΑΔΙΠ) είναι ανέφικτη: τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για τις Θετικές Επιστήμες αποδεικνύονται ανεπαρκέστατα στη δική μας περίπτωση, ενώ οι
υποδείξεις των συναδέλφων αφενός αποτελούν τυχαία, περιστασιακή και ουδόλως επιστημονική μέθοδο και
αφετέρου, λόγω της διεθνούς διασποράς των δημοσιεύσεων είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτες για τα μέλη του
Τμήματος. Ως εκ τούτου η Επιτροπή κάνοντας και χρήση της προτροπής της ΑΔΙΠ για προσαρμογή
επιμέρους στοιχείων της Αξιολόγησης στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε Τμήματος κρίνει σκόπιμο να
μην εισέλθει στην ατελέσφορη για την περίπτωση της Γερμανικής Φιλολογίας, όπως θεωρεί, διαδικασία
εντοπισμού ετεροαναφορών κλπ. Επιφυλασσόμαστε για το μέλλον, όταν η ΑΔΙΠ θα είναι εις θέση να
υποδείξει κάποιον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο καταγραφής των αιτούμενων στοιχείων, που να
ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες ενός Ξενόγλωσσου Τμήματος Φιλολογίας.

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος;
Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;

Μέλος του Τμήματός μας εκπροσωπείται στην Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού Revistade
Filología Alemana που εκδίδεται στη Μαδρίτη, ενώ η πλειοψηφία των συναδέλφων δραστηριοποιούνται
σε διεθνείς (και ελληνικές) επιστημονικές και επαγγελματικές Εταιρείες, όπως τις Deutsche Gesellschaft
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für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (DGVL), Modern Austrian Language and
Literature (MALCA), Society for Multiethnic Studies of the Americas (MESEA), την Ελληνική
Σημειωτική Εταιρεία κλπ. (Βλ. και 3.1.4, 3.2.2, 5.2, 6).
Το ακαδημαϊκό έτος 2013/14 εγκαινιάστηκε συνεργασία με επιστημονικά υπεύθυνο ένα μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος και συνεργασία ενός άλλου μέλους ΔΕΠ, με τη Σχολή Γραμμάτων και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Poitiers (Γαλλία) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής των Γλωσσών του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου
(πβλ.ttp://www.del.auth.gr/index.php/el/ergasthrio-ekpaideftikhs-erevnas/programmata/1301-melethsynaisthmaton-somata-keimenon-didaskomenon)
Τίτλος του προγράμματος: Μελέτη των συναισθημάτων μέσα από σώματα κειμένων διδασκόμενων.
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5.7.

Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν
απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος;

Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας;
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;
(γ) σε εθνικό επίπεδο;
(δ) σε διεθνές επίπεδο;
Στην επίκ. καθηγήτρια Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, για το έργο της: Rainer Maria Rilke, Το τραγούδι του έρωτα
και του θανάτου του σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε / Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke (Εκδόσεις Ροές, 2003) απενεμήθη το Ελληνογερμανικό Βραβείο Λογοτεχνικής
Μετάφρασης 2004: εύφημος μνεία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας και το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου.
Eπίσης, η εργασία της ιδίας: Ιλζε Άιχινγκερ, Επίκαιρη συμβουλή. Αθήνα: Ροές 2009 συμπεριλήφθηκε
στην
τελική
τριάδα
για
το
βραβείο
λογοτεχνικής
μετάφρασης
Goethe
2010
(http://www.translatum.gr/forum/index.php?PHPSESSID=9b910e867dd97d682db7ead8412fcf28&topic=
88122.msg259724#msg259724)
Το περιοδικό Ο αναγνώστης/ Διαβάζω απένειμε στην ίδια καθηγήτρια το Βραβείο καλύτερου δοκιμίου
2013 για το βιβλίο της: «Περί μελαγχολίας στη θεωρία, τη λογοτεχνία, την τέχνη», Εκδ. Κίχλη
(http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=369489).
Το βιβλίο με τίτλο "Συζητώντας για την Ελλάδα στην Αυλή της Βαϊμάρης στα χρόνια του Γκαίτε" της
καθ. Ιωάννας Οικονόμου-Αγοραστού συμπεριλήφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στα προς κρίση
βιβλία για την απονομή των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2013.
Το βιβλίο του καθ. Χρ. Αντωνίου "Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα", επιλέχτηκε από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών & Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ) μεταξύ των δέκα βιβλίων που προβλήθηκαν
στο Ελληνικό Εθνικό Περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Φρανκφούρτης το 2009. Επίσης το
βιβλίο του ιδίου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» που εκδόθηκε το 2009 από τον εκδ. Οίκο Ελληνικά
Γράμματα το 2009, επιλέχτηκε αμέσως και προβάλλεται από την ίδια χρονιά μέχρι σήμερα στην
Ιστοσελίδα «http://www.ekpaideytikos.gr/index.php/2009-03-23-20-42-58?task=view&id=24&catid=100.
ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, κατηγορία επιλεγμένων βιβλίων: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ» αρχικά μεταξύ 5 και στη συνέχεια
μεταξύ 32 επιστημονικών βιβλίων από όλο τον κόσμο. Το βιβλίο αυτό παρέμεινε από το 2009 ως το
καλοκαίρι του 2013 στην πρώτη θέση επισκεψιμότητας και παραμένει από τότε ως σήμερα στη δεύτερη
θέση με 2059 επισκέπτες.
Η αν. καθ. Α. Σιούπη στο πλαίσιο των υποτροφιών του Ιδρύματος Alexander von Humboldt της
Γερμανίας: διεξήγαγε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου (02/2006 - 02/2007, 07/2007 09/2007, 04/2011 - 07/2011).
Η μονογραφία της ιδίας: Sioupi, Athina (2014): Aspektdistinktionen im Vergleich του γνωστού εκδοτικού
οίκου Narr: Tübingen εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του ιδρύματος Alexander v. Humboldt.
Η ιδία επιβλέπει την ερευνητική δραστηριότητα μεταδιδακτορικού υποτρόφου, που δίδαξε στο Τμήμα το
2011-12 σε θέση 407 Π.Δ., στο πλαίσιο «Υποτροφίας Αριστείας Μεταδιδακτόρων» με θέμα "η υπόθεση
της προτεραιότητας του στόχου στη γλωσσική αναπαράσταση των γεγονότων κίνησης: μελέτη μέσα από
σώματα κειμένων εστιασμένη στα ρήματα κήνησης της νέας ελληνικής και της γερμανικής".

5.8.

Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος; Πόσοι
μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;
Η ερευνητική ομάδα Μνημοσύνη εντάσσεται στο Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών
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Εφαρμογών» και λειτουργεί από το ΧΕ 2013-14. Επικεντρώνεται αρχικά στην ανάλυση των γερμανικών
θεωριών περί μνήμης και έχει ως κύριο στόχο την μετέπειτα μεταφορά επιλεγμένων κειμένων στην
ελληνική γλώσσα καθώς και το σχολιασμό τους, ώστε να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν σε έναν
συλλογικό τόμο (σε μορφή Reader). Γι’ αυτό το σκοπό λαμβάνουν χώρα τακτικές συνεδριάσεις ανά δύο
εβδομάδες. Η γένεση της εν λόγω δράσης εδράζεται αφενός στο σχετικό διαπιστούμενο κενό στην
ελληνική βιβλιογραφία και αφετέρου στις τελευταίες ανησυχητικές κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα μας
(ιδιαίτερα στην αναβίωση του νεοναζισμού). Η ομάδα αποτελείται από τους δυο επιστημονικά
υπεύθυνους, την επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Γεωργοπούλου και τον επίκουρο καθηγητή Ιωάννη
Πάγκαλο (ιδρυτές της ομάδας), και ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας και των τριών κύκλων σπουδών, δηλαδή του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
προγράμματος, αλλά και απόφοιτους του Τμήματος ή συναφών Τμημάτων. Η ανταπόκριση των φοιτητών
υπήρξε έως τώρα ενθουσιώδης και η συμμετοχή αθρόα (περ. 25 άτομα, 7 μεταπτυχιακοί και 18
προπτυχιακοί.
Περισσότερα
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος,
στο
http://www.del.auth.gr/index.php/el/ergasthrio-ekpaideftikhs-erevnas/erevnhtikes-omades/1279erevnhtikh-omada-mnemosyne).
Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προκήρυξε από το φθινόπωρο του 2013
χρηματοδοτούμενα 3 ετή προγράμματα γερμανοελληνικής διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Σ' αυτό το
πλαίσιο το Τμήμα μας υπέβαλε ολοκληρωμένες προτάσεις για δύο εκτενή σχέδια συνεργασίας: α) κύκλος
«Μυθολογία» με το Πανεπιστήμιο του Bochum (εκατέρωθεν υπεύθυνοι: Peter Goßens και Αλεξάνδρα
Ρασιδάκη) β) κύκλος «το θέμα της εργασίας στη μεταναστευτική και στη λογοτεχνία της εξορίας – με
διαπολιτισμική οπτική» με το Πανεπιστήμιο του Hildesheim (υπεύθυνοι: Wiebke von Bernstorff και
Σιμέλα Δεληανίδου).
Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν κοινά μαθήματα μεταξύ των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων,
σεμινάρια, εργαστήρια, θερινούς κύκλους μαθημάτων, δημοσιεύσεις, συνέδρια και αμοιβαίες επισκέψεις
φοιτητών κι έχουν ως σκοπό, μέσω της σύνδεσης πανεπιστημίου και επαγγελματικών χώρων που
προωθούν, να βελτιώσουν τις εργασιακές προοπτικές των αποφοίτων.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών (προ-και μεταπτυχιακών) θα είναι γνωστός με την
οριστικοποίηση των Προγραμμάτων.
Η έρευνα με θέμα «παγκόσμια οικονομική κρίση και οι ελληνογερμανικές σχέσεις στα ελληνικά και
γερμανικά ΜΜΕ: Προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου» (Φεβρουάριος – Ιούνιος
2010, ΧΕ 2010/011-ΧΕ 2011/012) με πρωτοβουλία της αν. καθηγήτριας Ελένης Μπουτουλούση (Α.Π.Θ)
και του καθηγητή Hans Bickes (Αννόβερο) πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία φοιτητών και φοιτητριών
από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
και το Γερμανικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Λάιπνιτς του Αννοβέρου. Συμμετείχαν 34 Έλληνες (30 προκαι 4 μεταπτυχιακοί) και 5 Γερμανοί φοιτητές/φοιτήτριες. Η έρευνα οδήγησε σε ομαδική επιστημονική
ανακοίνωση στο συνέδριο «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (διά-)δραση» που οργάνωσε το Τμήμα μας
καθώς και στην έκδοση του γερμανόφωνου τόμου Hans Bickes, Eleni Butulussi, Tina Otten, Janina
Schendel, Amalia Sdroulia, Alexander Steinhof, Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und
Feindseligkeit am Beispiel der Finanzkrise Griechenlands: Hört beim Geld die Freundschaft auf?
Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der Berichterstattung ausgewählter deutscher und
griechischer Medien, München 2012: Iudicium, ISBN: 978-3-86205-080-2
Η αν. καθ. Ε. Μπουτουλούση υπήρξε ιδρύτρια της διεπιστημονικής ομάδας Αναστοχαστικής Πράξης
(1992-2011) με στόχο την αντιμετώπιση του αποκλεισμού στο σχολείο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
εβδομαδιαίες συναντήσεις στήριξης εκπαιδευτικών από σχολεία της Θεσσαλονίκης και συγγραφή βιβλίου
(Αναστοχαστική Πράξη, Ο αποκλεισμός στο σχολείο, νήσος 2010) στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι, οι
αρχές, οι μέθοδοι της ομάδας και παραδείγματα της δουλειάς της. Η δράση πραγματοποιήθηκε διαχρονικά
με τη συνεργασία 20μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρουμε ως παράδειγμα
το μάθημα της κ. Μπουτουλούση «Ο λόγος του αποκλεισμού σε κινηματογραφικές ταινίες» (ΧΕ 08/09)
στο οποίο οι φοιτητές του σεμιναρίου συνεργάστηκαν με μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
διοργανώθηκαν αμοιβαίες επισκέψεις (φοιτητών σε σχολεία – μαθητών στο Α.Π.Θ.) με προβολές ταινιών
και συζητήσεις. Η επιτυχία του εγχειρήματος οδήγησε στη συνέχιση του μαθήματος και κατά το ΧΕ
09/10, με θεσμοθετημένη πλέον και πιο ενισχυμένη τη διάσταση της σύμπραξης με το σχολείο. Στο
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πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος υπήρξε μάλιστα συνεργασία και με Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
η διδάσκουσα με ομάδα φοιτητών τον Οκτώβριο του 2009 επισκέφθηκαν Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Βόλο
με θέμα «Το θεραπευτικό μοντέλο του Ανοικτού Διαλόγου».
Η Διεπιστημονική Ομάδα Επικοινωνίας και Σχέσεων (ΔΟΕΣ) εντάσσεται στο Εργαστήριο
«Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» και επικεντρώνεται αρχικά στην ανάλυση,
κατανόηση και βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών σχέσεων στο σχολείο και έχει ως κύριο
στόχο να λειτουργήσει ως ομάδα στήριξης για εκπαιδευτικούς της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Στα
συμφραζόμενα αυτά βασίζεται σε προσεγγίσεις της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και
της διδακτικής. Η Ομάδα περιλαμβάνει τη συμμετοχή φοιτητών (5 μεταπτυχιακοί φοιτητές). Περισσότερα
στο
<http://www.del.auth.gr/index.php/el/ergasthrio-ekpaideftikhs-erevnas/erevnhtikes-omades/1278diepisthmonikh-omada-epikoinonias-sxeseon-does>
Στο ερευνητικό Έργο «Επικοινωνία στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας» της επίκ. καθ. Ε.
Καραγιαννίδου γίνεται ποιοτική έρευνα με ανάλυση λόγου της διάδρασης στο μάθημα. Στο πλαίσιο του
έργου, 23 φοιτητές/τριες του ΠΜΣ του Τμήματος, έκαναν τη μεταγραφή των λήψεων μαθημάτων και
έγραψαν ερευνητικές εργασίες, έχουν γραφεί μία πτυχιακή και 3 μεταπτυχιακές εργασίες, μια υποψήφια
διδάκτωρ ολοκληρώνει οσονούπω τη διδακτορική της διατριβή και έχουν εκδοθεί 5 άρθρα σε
συλλογικούς τόμους.
Η έρευνα της αν. καθ. Α. Σαπιρίδου στο πλαίσιο του "Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Γλωσσικών Εφαρμογών" με τον φοιτητή του ΠΠΣ Λυμπερακάκη Παναγιώτη πάνω στην ανάλυση
διδακτικών εγχειριδίων οδήγησε στην δημοσίευση δύο άρθρων σε έγκριτα γερμανικά περιοδικά.
Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων "Dipolo- oder polypolokulturelles Vorgehen im
interkulturell orientierten Fremdsprachenunterricht" και "Der Einsatz des kulturellen Elements in DaFLehrwerken in Griechenland" της αν. καθ. Α. Σαπιρίδου διεξήχθησαν από τους φοιτητές αναλύσεις σε
διδακτικά εγχειρίδια σχετικά με τη σημασία του πολιτισμικού στοιχείου σε αυτά. Από αυτές προέκυψαν
δύο ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια.
Ακόμα, μεταδιδακτορικός υπότροφος εκπονεί έρευνα στο πλαίσιο «Υποτροφίας Αριστείας
Μεταδιδακτόρων» της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ με θέμα "η υπόθεση της προτεραιότητας του στόχου
στη γλωσσική αναπαράσταση των γεγονότων κίνησης: μελέτη μέσα από σώματα κειμένων εστιασμένη
στα ρήματα κίνησης της νέας ελληνικής και της γερμανικής" με επιβλέπουσα καθηγήτρια μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος.
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο;
Στις ανοιχτές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του Τμήματος αυτό επιδιώχθηκε και έγινε. Υπήρξε
δημοσιογραφική κάλυψη, πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο, συνεντεύξεις των διοργανωτών στα Μέσα.
Όπως και σε επιμέρους εκδηλώσεις. Το περιοδικό Aktuell και η ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Γερμανικής (www.deutsch.gr) πολύ συχνά αναφέρονται στα αποτελέσματα παρόμοιων
δραστηριοτήτων. Κατά τα λοιπά η πληροφόρηση είναι σποραδική και αποσπασματική.
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;
Αυτό γίνεται σταθερά μία ή δύο φορές το χρόνο, όταν σε εορταστική ατμόσφαιρα (πχ. κοπή βασιλόπιτας
για το νέο έτος) προσκαλούμε εκπροσώπους όλων των φορέων που σχετίζονται με το Τμήμα. Στις λοιπές
εκδηλώσεις οι συμμετέχοντες και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των φορέων ενημερώνονται ατύπως και
περισσότερο σε προσωπική βάση.
Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων;
Ναι. Π.χ. με τις συμβούλους γερμανικής γλώσσας (ΠΕ 7) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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6.

Σχέσεις με
(ΚΠΠ) φορείς

κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα
των σχέσεών του με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών
Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά την τελευταία
πενταετία;
Παραθέτουμε μόνο τις δράσεις στις οποίες η συνεργασία με κάποιον εξωακαδημαϊκό φορέα είναι
κυρίαρχη. Αμιγώς ερευνητικές πανεπιστημιακές δραστηριότητες (ακόμη κι αν απευθύνονται σ’ ένα
ευρύτερο κοινό) δεν αναφέρονται εδώ. Για διευκόλυνση της ταξινόμησης κατατάξαμε τις σχετικές
δραστηριότητες σε τρεις κατηγορίες:
Α. Επιμορφωτικά σεμινάρια
Από το Τμήμα διοργανώθηκαν τα εξής επιμορφωτικά σεμινάρια:
Από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο
του Προγράμματος ΕΣΠΑ "Πρακτική Άσκηση" σειρά Επιμορφωτικών/Πληροφοριακών Ημερίδων. Η
πρώτη από αυτές πραγματοποιήθηκε στις 1.6.2013 με θέμα "ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ", κατά την οποία κλήθηκαν να παρουσιάσουν
το έργο τους καθηγητές και καθηγήτριες που πήραν μέρος ως επόπτες στην ΠΑ του Τμήματος. Οι
εμπειρίες και οι καινοτόμες δράσεις των μάχιμων συναδέλφων μπορούν να δώσουν νέα ώθηση και
στους
ενεργούς
καθηγητές
και
στους
φοιτητές
και
αποφοίτους
μας
(βλ
.http://www.del.auth.gr/index.php/el/microdidaskalies-praktikh-askhsh/praktikh-askhsh-espa) αλλά και
στην έρευνα. Κατά το ΕΕ 2013 έγιναν 10 τρίωρες συναντήσεις που διοργανώθηκαν από τη ΔΟΕΣ (βλ.
παραπάνω) στις οποίες συμμετείχαν εκπαιδευτικοί εντός και εκτός μεταπτυχιακού και ειδικοί από τους
χώρους της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε
προβλήματα επικοινωνίας, σχέσεων και διδασκαλίας που αντιμετώπιζαν στις τάξεις τους στο μάθημα
της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Στο τέλος του ΕΕ εξαμήνου διοργανώθηκε ημερίδα (Τετάρτη,
5.6.2013, 15.00- 21.00, αιθ. 107, 1ος όροφος, Νέο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής) με τους
παρακάτω στόχους:
Να δώσει μια συνολική εικόνα για τις μέχρι τώρα εργασίες της Ομάδας.
Να αναδείξει ζητήματα της ανάλυσης και αλλαγής των ανθρώπινων σχέσεων στα
συμφραζόμενα του σχολείου.
Να συγκεντρώσει απόψεις, προβλήματα, αιτήματα των εκπαιδευτικών για να μπορέσει να
σχεδιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μελλοντικές δράσεις της ως ομάδας στήριξης (mentoring)
εκπαιδευτικών (βλ.http://www.del.auth.gr/index.php/el/ergasthrio-ekpaideftikhs-erevnas/erevnhtikesomades/1278-diepisthmonikh-omada-epikoinonias-sxeseon-does).
Οι παραπάνω δράσεις, όπως φαίνεται από τη σύντομη περιγραφή τους, είχαν, εκτός από την
ενημέρωση/επιμόρφωση καθηγητών και μια ερευνητική διάσταση.
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Στις 19.4.2013 και στις 31.5.2013 πραγματοποιήθηκε σειρά Ημερίδων με θέμα: "Μετά το πτυχίο,
τι;" κατά τις οποίες απόφοιτοι του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με προσκεκλημένους
από ποικίλους ερευνητικούς και επαγγελματικούς χώρους και να δούν διαφορετικούς τομείς στην
αγορά εργασίας, στους οποίους το πτυχίο της Γερμανικής Φιλολογίας ή η γνώση της γερμανικής
γλώσσας προσφέρουν νέες δυνατότητες. Οι Ημερίδες αυτές ήταν η συνέχεια των εργασιών ομάδας
διδασκόντων που το 2012 είχε διερευνήσει μαζί με φοιτητές στο internet τις επαγγελματικές
δυνατότητες των πτυχιούχων μας και είχε επιμεληθεί έναν 30σέλιδο κείμενο-οδηγό "Germanistik im
Beruf". Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση:
http://www.del.auth.gr/files/Deutsch_im_Beruf_PDF-1.pdf
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η τακτική συμμετοχή των διδασκόντων του Τμήματος σε ημερίδες
επιμόρφωσης του «Συλλόγου Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε» (π.χ. Χρήστος Αντωνίου για τα
Παιδαγωγικά, Όλγα-Χάρις Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Αικατερίνη Βρέττα,
Ανδρομάχη Σαπιρίδου για τη διδακτική κ. ά.) – εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται πανελλαδικά με
ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση στους καθηγητές Γερμανικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα τελευταία
πορίσματα της επιστήμης καθίστανται γόνιμα για τη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εξ’ άλλου, πολυάριθμα είναι τα σεμινάρια τα οποία
μέλη του προσωπικού μας – σε συνεργασία με το Υπουργείο – προσφέρουν στους καθηγητές των
σχολείων (ΠΕΚ, επιμόρφωση για το ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ κλπ.). Ανάλογου τύπου συνεργασία
υλοποιείται και με το Ινστιτούτο GOETHE (παρουσιάσεις συγγραφέων/βιβλίων) καθώς και με άλλους
φορείς (βλ. παρακάτω). Τα παραδείγματα αυτά πιστοποιούν το άνοιγμα του Τμήματος στην κοινωνία
και τη συμβολή του στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πράξη. Θα μπορούσαν να
προστεθούν και άλλα πολλά παραδείγματα παρόμοιων δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπλέκονται όλοι
οι συνάδελφοι του Τμήματος (πιο αναλυτικά αναφέρονται στην Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία
κατατέθηκε στην Πρυτανεία του Α.Π.Θ. με ημερομηνία 2-11-2009).
Β. Δράσεις με αποδέκτες τους φοιτητές
Κάθε χρόνο διοργανώνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια υποδοχή πρωτοετών, όπου, μεταξύ άλλων,
εξηγείται διεξοδικά το πρόγραμμα σπουδών και μεταπτυχιακοί φοιτητές "ξεναγούν" μικρές ομάδες
πρωτοετών στους διάφορους χώρους του Τμήματος και του ΑΠΘ.
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία ο υποτιτλισμός γερμανικών ταινιών από φοιτητές του KinoKlub και η
προβολή τους στο κοινό της πόλης. Η εν λόγω αξιομνημόνευτη δράση του Τμήματός μας, η οποία
αναπτύσσεται πλέον αυτόνομα, εκκίνησε στο πλαίσιο μαθήματος μετάφρασης της επίκ. καθ. Ανθής
Βηδενμάιερ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2007/2008. Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
όταν στα τέλη του 2007 ίδρυσε τη δική του Λέσχη, πρωτοτύπησε, διότι στο πλαίσιο αυτής της
Κινηματογραφικής Λέσχης προβάλλονται γερμανικές ταινίες, οι οποίες δεν έχουν ποτέ μέχρι τώρα
προβληθεί στην Ελλάδα και οι οποίες υποτιτλίζονται στα ελληνικά από φοιτήτριες και φοιτητές του
Τμήματος.
Από το Δεκέμβριο του 2007 το KinoKlub παρουσιάζει μία φορά το μήνα μια ταινία, η οποία
προβάλλεται στην αίθουσα του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης. Τόσο το Goethe όσο και άλλοι
φορείς από το χώρο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όπως η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας και η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, αναγνώρισαν από την αρχή την
πρωτότυπη αυτή προσπάθεια και τον μεγάλο κόπο που κρύβεται πίσω της, και με τις χορηγίες τους
παρείχαν στους δημιουργούς και τους κινηματογραφόφιλους τη δυνατότητα να κλείνουν τις βραδιές
των προβολών προσφέροντας μετά από το «θέαμα» και «άρτο» και «οίνο», δημιουργώντας έτσι ένα
πλαίσιο ιδανικό για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων (μεταφραστικών και άλλων). Η είσοδος είναι
δωρεάν και κάθε προβολή αναγγέλλεται από τη δική της αφίσα και τα δικά της πληροφοριακά
φυλλάδια που επίσης δημιουργούν και διανέμουν με δική τους πρωτοβουλία οι φοιτητές. Ήδη πολλοί
καθηγητές της γερμανικής γλώσσας ζητούν την άδεια να προβάλλουν τις ταινίες στο πλαίσιο των
μαθημάτων τους. Μάλιστα, για το Μάιο του 2008 πραγματοποιήθηκε η προβολή τους σε ένα
αφιέρωμα στο γερμανικό κινηματογράφο που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας για τα φροντιστήρια και τα σχολεία στη Ρόδο. Στο μεταξύ, μέλη της ομάδας
έχουν ιδρύσει δική τους ανεξάρτητη εταιρία υποτιτλισμού ταινιών.
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Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η θεατρική ομάδα, στο πλαίσιο μαθήματος επιλογής με επί σειρά
ετών υπεύθυνη την κ. Αικατερίνη Ζάχου. Η δραστηριότητα υλοποιείται ως εξής: γίνονται κατ’ αρχήν
θεατρικές ασκήσεις, υποκριτικής, ορθοφωνίας κ.ά. και στη συνέχεια επιλέγεται ένα έργο
γερμανόφωνου θεατρικού συγγραφέα. Το έργο ανεβαίνει στα γερμανικά από την ομάδα. Η παράσταση
δίνεται στο τέλος του θερινού εξαμήνου σε κάποιο θέατρο της πόλης (τις τελευταίες φορές στο θέατρο
«Παράθλαση» της οδού Κασσάνδρου) με αξιοσημείωτη ανταπόκριση από φοιτητές, διδάσκοντες και
φορείς (π.χ. Goethe-Institut, Γερμανικό Προξενείο κ.ά.). Είναι ευνόητο ότι το εν λόγω μάθημα
συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη: εμβάθυνση σε μεθόδους ανάλυσης λογοτεχνίας, εξοικείωση με τη
θεατρική τέχνη (από φιλολογικής, υποκριτικής και σκηνοθετικής άποψης), εξαίρετη γλωσσική άσκηση
και ενίσχυση της δημιουργικότητας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, και
κυρίως άνοιγμα του Τμήματος στην κοινωνία.
Πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, με παρεμβάσεις στα σχολεία, με διεξαγωγή ερευνών στην
σχολική τάξη, με «αδελφοποίηση» σχολικών τάξεων μέσω e-learning κ.ά. Γενικά πολλά μαθήματα
που διδάσκονται στο Τμήμα μας εντάσσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους τη συνεργασία με
εξωτερικούς φορείς, ιδιαίτερα με σχολεία. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρουμε το μάθημα της κ.
Μπουτουλούση «Ο λόγος του αποκλεισμού σε κινηματογραφικές ταινίες» (ΧΕ 08/09) (βλ. 5.8).
Στο Τμήμα γίνεται η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα ανθρώπινο κλίμα στο οποίο θα έρχονται σε
άμεση επαφή διδάσκοντες και φοιτητές και μάλιστα όχι μόνο στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Στο
πλαίσιο αυτό λειτουργεί στο Τμήμα το Stammtisch-Linguistik (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΑ έτους 20112012) που επεξεργάζεται σε πιο άτυπη ατμόσφαιρα γλωσσολογικά θέματα που μας απασχολούν στα
μαθήματα ή στο κολλόκβιουμ.
Λειτουργεί επίσης το Deutscher Stammtisch (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΑ έτους 2011-2012) στο οποίο οι
φοιτητές εξοικειώνονται με τη γερμανική γλώσσα. Οι διδάσκοντες διοργανώνουν επίσης μικρές
γιορτές.
Πολλοί φοιτητές που δεν είχαν το Τμήμα ως πρώτη επιλογή εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο,
ενθαρρύνονται έτσι, αποκτούν κίνητρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και κάποιοι από αυτούς
συνεχίζουν μάλιστα με μεταπτυχιακές σπουδές.
Γ. Δικτύωση με φορείς
Με διάφορες αφορμές οργανώνονται συναντήσεις με τους γερμανόφωνους φορείς της πόλης μας
(Γερμανικό/Αυστριακό/Ολλανδικό προξενείο, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτου Γκαίτε,
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο), που μάς στηρίζουν γενικά. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν
αναπτύξει σταθερές σχέσεις συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς. Εξ’ άλλου το Τμήμα συμμετέχει
ενεργά στις τακτικές συναντήσεις του πανελλαδικού «Δικτύου Γερμανόφωνων Φορέων» που συγκαλεί
η Γερμανική Πρεσβεία. Μεγάλο μέρος του προσωπικού μας άλλωστε είναι μέλος σε εγχώριες και
διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. International Federation of Translators, Bundesverb and
Dolmetscher und Übersetzer, Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής κλπ.).
Αναλυτικά, για όσες εκδηλώσεις κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν στοιχεία, ισχύουν τα εξής
δεδομένα:
 Ινστιτούτο Γκαίτε: Παρουσιάσεις συγγραφέων/βιβλίων (10), Σεμινάρια (2), Προβολές
κινηματογραφικών ταινιών (26)
 Ολλανδικό Προξενείο: Παρουσιάσεις συγγραφέων/βιβλίων (2)
 Διεθνής Έκθεση Βιβλίου: Παρουσιάσεις συγγραφέων/μεταφράσεων/Στρογγυλό τραπέζι (5)
 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Ξενάγηση / Κονσέρτο γερμανικό καμπαρέ (1)
 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Στρογγυλό τραπέζι (1), Ξεναγήσεις (3), Παρακολούθηση
πρόβες (1)
 Υπουργείο Παιδείας: Α’ βάθμια: επίσκεψη, συμμετοχή παιδιών σε πρόγραμμα (1), διάλεξη (1)
Β’ βάθμια: σεμινάρια (7), Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης-Α.Π.: σεμινάριο (1)
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 Α.Π.Θ. Προβολές κινηματογραφικών ταινιών 2013: 3
 Θέατρο Παράθλαση: Θεατρικές παραστάσεις (4)
 Επαγγελματικές προοπτικές (1) και κάθε έτος στα γερμανικά από DAAD με διάφορους φορείς
 Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού / ΟΛΘ: Ξενάγηση (1)
 Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση: ομιλία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1)
 Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου: βιβλιοπαρουσίαση/συζήτηση (1)
 Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ομιλία στα Γραφεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αθήνα (1)
 Δήμος Θεσσαλονίκης: ομιλία (1)
 Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: οργάνωση συνάντησης φοιτητών με
συγγραφέα (Άλκη Ζέη) (1)
 Εκδήλωση στις 10.5.2010 "Γνωριμία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας" (για
μαθητές/τριες Λυκείου) (βλ. ΕΕΑ 2006-2010)
Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά;
Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ εμπλέκεται στις δράσεις του Τμήματος.
Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν σε αυτά;
Προπτυχιακοί: στα 5 έτη τουλάχιστον 300. Μεταπτυχιακοί: περίπου 15
Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
Γνωστοποιούνται στα όργανα δημοσιότητας των επιμέρους φορέων. Το Τμήμα για αρκετές
εκδηλώσεις φροντίζει να δημιουργεί αφίσες και πάντα υπάρχει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στο
διαδικτυακό φόρουμ των μελών του Α.Π.Θ. «Διάλογος ΔΕΠ». Για δράσεις που απαιτούν αυξημένη
συμμετοχή κοινού εκδίδεται και δελτίο Τύπου. Μέλη του προσωπικού μας, όταν καλούνται, πρόθυμα
παρέχουν συνεντεύξεις στα ΜΜΕ. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κάποιο συγκεντρωτικό Μέσο προβολής των
εν λόγω δραστηριοτήτων εκ μέρους του Τμήματος (εκτός από την πληροφόρηση στην ιστοσελίδα).
Όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ έχουν εμπλακεί στις παραπάνω δράσεις.
6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσματικοί είναι κατά
την κρίση σας;
Οι συνεργασίες αναπτύσσονται με βάση τις συζητήσεις στις Γ.Σ. και τους κύκλους ποιότητας καθώς
και με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα και σχέσεις. Από την πλευρά των φορέων ορισμένοι
«παραδοσιακά» και σταθερά επιδιώκουν συμπράξεις με το Τμήμα (π.χ. το Ινστιτούτο Γκαίτε που
αποβλέπει στη συνεργασία με το Α.Π.Θ.).
Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;
Πολύ θετικά. Οι συνεργασίες επιδιώκονται με ενθουσιασμό και επιμονή.
Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;
Ανταποκρίνονται πάντα θετικά στις προτάσεις συνεργασίας.
Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς;
Για ορισμένες ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια χρησιμοποιούνται αίθουσες του
Α.Π.Θ. Οι υποδομές του εργαστηρίου (αιθ. 102) είναι κατάλληλες μόνο για εκδηλώσεις μικρής
κλίμακας (π.χ. Kolloquia σε «κλειστό κύκλο»). Xρησιμοποιούμε τις υποδομές των άλλων φορέων
πολύ συχνά όπως στις κινηματογραφικές προβολές, στις θεατρικές παραστάσεις, κοκ. Δυστυχώς, το
Τμήμα δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί δωρεάν τις αίθουσες του Πανεπιστημίου τα
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Σαββατοκύριακα, έτσι στερούμαστε χώρων για περισσότερες εκδηλώσεις.
6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και
ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο;
Η ερώτηση απαντήθηκε παραπάνω.
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;
Η ερώτηση απαντήθηκε ήδη παραπάνω.
Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων;
Ναι (βλ. παραπάνω)
6.4.
Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την
εκπαιδευτική διαδικασία;
Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Ναι, γίνονται συστηματικά επισκέψεις/ξεναγήσεις σε μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, καθώς και στον
ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της πόλης.
Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων;
Ναι, στο πλαίσιο των ξεναγήσεων αλλά και στην πρόσκληση για την επαγγελματική ημερίδα που τους
απευθύναμε. Επίσης, ως προσκεκλημένοι ομιλητές στο πλαίσιο σεμιναρίων που προσφέρονται.
Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες;
Όχι, μιας και δεν διευκολύνεται από το νόμο.
6.5.

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

Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;
Πολύ όσον αφορά Γκαίτε, Θέατρα (ΚΘΒΕ/ Παράθλαση/Ακτίς Αελίου, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Β’ βάθμια, ΕΕΠΠ.
Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ φορέων;
Όχι, διότι δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο.
Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης;
Αν ως ανάπτυξη θεωρήσουμε και την παιδεία, σίγουρα ναι. Ως παράδειγμα, οι μεταφράσεις που
διοχετεύονται στην αγορά από μέλη του Τμήματος είτε στον πεζό λόγο είτε στο θέατρο.
Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με αντίστοιχα Τμήματα
άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;
Ναι, καθώς υπάρχει στενή συνεργασία με τα άλλα Τμήματα είτε στη διδασκαλία είτε στην έρευνα.
Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά
δίκτυα;
Μέσω της συμμετοχής των μελών του στα δίκτυα.
Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται
στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον;
Ναι. Παράδειγμα το κονσέρτο που προαναφέρθηκε, οι θεατρικές παραστάσεις και οι
κινηματογραφικές βραδιές.
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την
ποιότητα της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται
στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ,
Αθήνα (http://www.adip.gr).
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από
τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
7.1 Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
υψηλού επιπέδου;
To Tμήμα, στην προσπάθεια να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου,
φροντίζει να επιλέγει νέα μέλη ΔΕΠ με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Ωστόσο, η κατάσταση
έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω συρρίκνωσης του ακαδημαϊκού προϋπολογισμού, μη
προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν καθώς και μη προκήρυξης νέων
θέσεων μελών ΔΕΠ. Επιπρόσθετα, η κατάργηση της θέσης με το ΠΔ 407/80 είναι ακόμα ένας
παράγοντας επιδείνωσης της κατάστασης της πρόσληψης ακαδημαϊκού προσωπικού.
Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πόσους φοιτητές ζητάει
τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η
προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες,
κλπ);
Το Τμήμα από το 2010-11 και μετά, κάθε χρονιά, με βάση αναλογίες
προσωπικού/φοιτητών/μελών ΔΕΠ, ζητά οι εισακτέοι να μην υπερβαίνουν τους 120, και το
ΥΠΑΙΠΘ δέχεται επισήμως αυτό το αίτημα.
Το έτος 2012-2-13 εισήχθησαν 156 νέοι φοιτητές. Σχετικά με την προέλευση εισακτέων στο
Τμήμα βλ. Πίνακα 3.
Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου;
Το Τμήμα φροντίζει να επιλέγει νέα μέλη ΔΕΠ με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, έτσι ώστε
το διδακτικό και το ερευνητικό έργο να είναι υψηλών προδιαγραφών. Ακόμα, διοργανώνει
συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις στην προσπάθεια να προάγει την επιστήμη τον διάλογο και τον
πολιτισμό. Όλ’ αυτά θεωρούμε ότι αποτελούν παράγοντες ελκυστικότητας του ΤΓΓκΦ. Οι
συνεργασίες με τα σχολεία καθιστούν το Τμήμα γνωστό σ’ ένα ευρύτερο μαθητικό κοινό. Κοινή
συνείδηση ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού μας είναι ότι το Τμήμα θα πρέπει να
«διαφημίσει» πιο έντονα την ταυτότητα και τις δράσεις του. Κατά τα λοιπά, όσο ισχύει η
εισαγωγή μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, η δυνατότητα καθορισμού των προδιαγραφών των
υποψηφίων φοιτητών μας παραμένει περιορισμένη (παρέμβαση μπορεί να υπάρξει μόνο στα
θέματα εξετάσεων του Ειδικού Μαθήματος των Γερμανικών).
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7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του
Τμήματος;
Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου
ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή;
Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική
κρίνετε ότι είναι;
Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του;
Δυστυχώς, οι παραπάνω ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν καθώς στην Ελλάδα έχουν
πάψει οι προσλήψεις, ακόμα και οι υπό διορισμό λέκτορες δεν έχουν διοριστεί τα τελευταία τρία
χρόνια. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να συζητάμε για 5ετή ανάπτυξη, όταν απειλούμαστε με
"απορρόφηση" από άλλα ισχυρότερα Τμήματα, συγκεκριμένα από το Αγγλικό στο "Σχέδιο
Αθηνά". Το Τμήμα έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στη συγκέντρωση στοιχείων, λόγω υποστελέχωσης
του διοικητικού προσωπικού. Επίσης, παρουσιάζει ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, καθώς
και σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο
της Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ. Η απουσία αποσπασμένου εκπαιδευτικού κινδυνεύει να
έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης της ΠΑ του Τμήματος και επομένως την
αδυναμία λήψης πτυχίου στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλ’ αυτά και ανεξάρτητα
από τις προϋποθέσεις υλοποίησης, τα μέλη του ΤΓΓκΦ διαθέτουν όρεξη για εργασία και
δημιουργικότητα και οραματίζονται την ανάπτυξη και εξέλιξη του Τμήματος προς διάφορες
κατευθύνσεις (βλ. 10)

8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την
ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται
στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ,
Αθήνα (http://www.adip.gr).

Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από
τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο
8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών
υπηρεσιών;
Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων;
Κατά το ακαδ. έτος 2012-2013 η Γραμματεία του Τμήματος ήταν στελεχωμένη με δύο (2) άτομα
και την Προϊσταμένη, ενώ από το Μάϊο του 2013 η Γραμματεία διαθέτει μόνο μία υπάλληλο η
οποία επιτελεί και χρέη Προϊσταμένης με ανάθεση. Άλλωστε, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012/13
έχουν σημειωθεί οι παρακάτω αποχωρήσεις:
Μίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ΔΕ λόγω διαθεσιμότητας,
Ενός υπαλλήλου με εργολαβία
Μίας υπαλλήλου με εργολαβία στην εταιρία ISS Security S.A.
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Της πρώην προϊσταμένης της Γραμματείας με συνταξιοδότηση.
To διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία από τις 24.05.13 αποτελείται
αποκλειστικά από την υπάλληλο σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, Π.Ε. Περιβάλλοντος και
διδάκτορα Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και από τις 03.07.13 προϊσταμένη με ανάθεση.
Από τις 15.07.13 έως τις 15.09.13 πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο Τμήμα υπάλληλος με 2μηνη
σύμβαση από την εταιρία ISS Security S.A.
Από τις 01.07.13 πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Τμήμα διοικητικός υπάλληλος ο οποίος
μετακινήθηκε εσωτερικά στο Τμήμα. Στα τέλη Νοεμβρίου αποχώρησε με εθελοντική
διαθεσιμότητα.
Από τις 22.08.13 πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο Τμήμα υπάλληλος σύμβαση από την εταιρία
ISS Security S.A. Η σύμβαση αυτή ανανεώθηκε το Νοέμβριο μετά τη λήξη της και
παρουσιάζοντας κενό 5 ημερών, ενώ έληξε εκ νέου στις 29.11.13 και μέχρι τη στιγμή που
γράφεται η παρούσα έκθεση δεν έχει ανανεωθεί.
Από τις 16.09.13 πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο Τμήμα υπάλληλος σύμβαση από την εταιρία
ISS Security S.A.
Η σύμβαση αυτή ανανεώθηκε το Νοέμβριο μετά τη λήξη της και παρουσιάζοντας κενό 5
ημερών, ενώ έληξε στις 29.11. εκ νέου και μέχρι τη στιγμή που γράφεται η παρούσα έκθεση δεν
έχει ανανεωθεί.
Η προϊσταμένη με ανάθεση είναι επιφορτισμένη με την εκπαίδευση των παραπάνω υπαλλήλων
και στα κενά διαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στις συμβάσεις επιφορτίζεται με τη δουλειά
τριών υπαλλήλων στην οποία αντεπεξέρχεται με ιδιαίτερο ζήλο και αυτοθυσία, φροντίζοντας για
την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Ωστόσο, σε περιόδους ιδιαίτερου φόρτου εργασίας, όπως
η ορκωμοσία του Τμήματος ή εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ανταπεξέρχεται με
μεγάλη δυσκολία στις ανάγκες των φοιτητών.
Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας
της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών;
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικές, αν ληφθούν υπόψη η υποστέλεχωση της Γραμματείας και οι
επιπτώσεις αυτής (βλ. προηγούμενη ερώτηση)
Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι είναι «δυσβάσταχτες» για να τις διεκπεραιώνει ένας άνθρωπος.
Ως εκ τούτου, για την πληρέστερη επιτέλεση του διοικητικού έργου κρίνεται αναγκαία η άμεση
στελέχωση της Γραμματείας με μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού.
Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της
κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
Η βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00-17:00 και την Παρασκευή έως
τις 14:00. Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης προσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες του Τμήματος
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης
υπήρξε ως σήμερα ικανοποιητική και αγαστή. Στο μέλλον, ωστόσο, αναμένεται να προκύψουν
δυσκολίες, εξαιτίας αποχώρησης μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων.
Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του
Τμήματος;
Το Εργαστήριο δεν έχει διοικητικό υπάλληλο. Το Σπουδαστήριο ήταν στελεχωμένο κατά το
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ακαδ. έτος 2012-2013 με δύο (2) υπαλλήλους, ενώ από το 2013-2014 με έναν (1) υπάλληλο.
Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του
Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος υποστηρίζονται
από:
- Ένα μέλος ΕΤΕΠ που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της ιστοσελίδας του Τμήματος,
καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της Νησίδας πληροφορικής.
- την Γραμματέα που είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη υπηρεσιών προς τους φοιτητές, όπως
δηλώσεις μαθημάτων, φοιτητολόγιο, κλπ.
- κεντρικά από τους τεχνικούς του Α.Π.Θ., όπως π.χ. η υπεύθυνη διαχειρίστρια του «Κόμβου»
της Φιλοσοφικής, η υπηρεσία ΚΥΤΠ, η υπηρεσία του Blackboard κ.λπ.
Οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής του Τμήματος είναι πολύ αποτελεσματικές

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;
Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;
Στο Τμήμα σύμφωνα με το νόμο (3549/2007 κεφ. Δ΄ άρθρο 12, Ν.4009/2011 άρθρο 35) έχουν
οριστεί από τη Γ.Σ. Σύμβουλοι Καθηγητές, τους οποίους συμβουλεύονται οι φοιτητές για
διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές του. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος παρακινούν
τους φοιτητές να απευθύνονται στους συμβούλους προκειμένου να διευκρινίσουν θέματα
σπουδών.
Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
Η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών-Πληροφορικής
και Επικοινωνιών υποστηρίζεται κεντρικά μέσω της βοήθειας που τους προσφέρουν μέσω
εντατικών επιμορφωτικών ενημερώσεων (λ.χ. συνεργάτες του Blackboard για την υπηρεσία
αυτή) ή ακόμα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο με θέματα πληροφορικής και
επικουρικά από ένα μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος.
Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι η
λειτουργία της;
Στο Τμήμα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη Υπηρεσία υποστήριξης των εργαζομένων φοιτητών. Η
υποστήριξη γίνεται κατά περίπτωση από τους διδάσκοντες.
Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν
ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;
Υπάρχει πρόβλεψη οι αδύναμοι φοιτητές να παρακολουθούν μαθήματα γερμανικής γλώσσας
υποστηρικτικά κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους. Η λειτουργία τους είναι
αποτελεσματική, καθώς γίνονται σε μικρές ομάδες.
Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των
υποτροφιών του ΙΚΥ);
Υπάρχει το Κληροδότημα Μυσιρλόγλου το οποίο κατά το έτος 2011/2012 προκήρυξε μία
υποτροφία εξωτερικού σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής. Η υποτροφία αυτή, διάρκειας
τριών ετών, εδόθη, μετά από διαγωνισμό, σε φοιτήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας για διδακτορικές σπουδές στη Γερμανία.
Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο
Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;
Κατά την έναρξη του ΧΕ και πριν την έναρξη διεξαγωγής των μαθημάτων το Τμήμα
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διοργανώνει επίσημη τελετή υποδοχής για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές στην Αίθουσα
Τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην τελετή αυτή οι φοιτητές
ενημερώνονται για θέματα σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του Τμήματος, την ηλεκτρονική
δήλωση μαθημάτων, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο μέσω της Ηλεκτρονικής
Νησίδας (π.χ. πρόσβαση στη βαθμολογία, στο υλικό μαθημάτων στις πλατφόρμες μάθησης
Blackboard και Moodle, την ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων (Εύδοξος), κ.ά.). Δίνονται εκεί
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τις υποδομές του Τμήματος
και του Α.Π.Θ. προς όφελος των σπουδών τους (λ.χ. χρήση της βιβλιοθήκης, χρήση του
φωτοτυπικού μηχανήματος, εγγραφή στη φοιτητική λέσχη, ενημέρωση για την Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής για τους φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες, κλπ.). Μετά τη λήξη της
ενημέρωσης οι φοιτητές ξεναγούνται από ομάδα φοιτητών μεγαλύτερων εξαμήνων ή
μεταπτυχιακών φοιτητών στους χώρους του Τμήματος και της Διοίκησης.
Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στη ζωή του Τμήματος μέσω των εκλεγμένων
αντιπροσώπων τους και να εκφράσουν τις απόψεις του τόσο προς τον εκάστοτε Πρόεδρο όσο και
μέσα στο πλαίσιο της Γ.Σ. Ευκαιρίες για δραστηριοποίηση δίνουν η Θεατρική Ομάδα, η λέσχη
κινηματογράφου Kinoklub. Επίσης, συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Τμήματος που
συνδέονται με εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα (στο Κολλόκβιουμ του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στις Ερευνητικές Ομάδες, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, στις
συναντήσεις Stammtisch Deutsch και Stammtisch-Linguistik που γίνονται σε χώρους εκτός του
Ιδρύματος). Επίσης, σε επίπεδο ΑΠΘ, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της
θερινής κατασκήνωσης στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, της φοιτητικής λέσχης κλπ.
Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα;
Υποστηρίζονται και από το Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και από την υπεύθυνη
συντονίστρια και αναπληρώτρια συντονίστρια ECTS. Στην αρχή του εξαμήνου διοργανώνεται
ενημερωτική εκδήλωση από τον συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή ECTS αποκλειστικά
για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Στην εκδήλωση αυτή οι αλλοδαποί φοιτητές ενημερώνονται για
όλα τα θέμα που αφορούν το Τμήμα (πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα, τρόπο δηλώσεων, ECTS,
καθηγητές, υπηρεσίες του Τμήματος και του ΑΠΘ κλπ). Η συντονίστρια και αναπληρώτρια
συντονίστρια συμβουλεύουν τους φοιτητές για θέματα σπουδών καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου και τους συνδράμουν και σε περιπτώσεις προσωπικών προβλημάτων.

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα;
Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.
Η επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης είναι άριστη. Ωστόσο, λόγω της
μείωσης της χρηματοδότησης σημειώνεται σταδιακά αδυναμία απόκτησης νέων. Επίσης, η
θεματική βιβλιοθήκη στη Νέα Πτέρυγα, που φιλοξενεί τα περιοδικά που μάς χρειάζονται,
βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε άθλια κατάσταση (υποχώρηση οροφής λόγω υγρασίας του υπεράνω
κειμένου εδάφους)
Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.
Η επάρκεια και ποιότητα του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού είναι ικανοποιητική. Ωστόσο,
λόγω της μεγάλης περικοπής κονδυλίων, υπάρχει πρόβλημα αντικατάστασης και συντήρησης
του υπάρχοντος εξοπλισμού.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.
Στο σημείο αυτό έχουμε ήδη αναφερθεί στο 4.5.
Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.
Όπως ήδη τονίστηκε, στο Τμήμα υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ένδεια στην επάρκεια των
γραφείων των διδασκόντων. Στα πιο πολλά γραφεία συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι
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διδάσκοντες. Οι κύριες ελλείψεις των γραφείων είναι η στενότητα του χώρου, η ανύπαρκτη
ηχομόνωση, η απουσία φύλαξης, θέρμανσης και ικανοποιητικής καθαριότητας των
κοινόχρηστων χώρων. Όλα αυτά τα στοιχεία δυσχεραίνουν την παραμονή και την πνευματική
εργασία των διδασκόντων στους χώρους εργασίας επί καθημερινής βάσεως.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.
Οι χώροι της Γραμματείας του Τμήματος είναι πολύ περιορισμένοι τόσο για τα γραφεία όσο και
για την αρχειοθέτηση των εγγράφων (έλλειψη βιβλιοθηκών, κακή ηχομόνωση και θερμομόνωση,
περιορισμένη ασφάλεια).
Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.
Το Τμήμα δεν διαθέτει ίδιον χώρο συνεδριάσεων, αλλά δανείζεται μια αίθουσα από το τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας στον 1ο όροφο του Νέου Κτηρίου.
Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ.
Για την υποστήριξη των αναγκών των ΑΜΕΑ υπάρχουν μπάρες και ασανσέρ τόσο στο Παλαιό
όσο και στο Νέο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Απουσιάζει όμως τελείως η υποδομή για τη
Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής.
Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και
εξοπλισμό του Ιδρύματος;
Η ηλεκτρονική πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις υποδομές και τον
εξοπλισμό του Τμήματος εξασφαλίζεται μέσω της Νησίδας Πληροφορικής, που στεγάζεται στο
χώρο της βιβλιοθήκης και των ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που τους παρείχε η
Διοίκηση.

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες
υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;
α) το φοιτητολόγιο, η τήρηση δηλαδή όλων των ηλεκτρονικών μερίδων των φοιτητών,
εγγραφών, καταχωρήσεων βαθμών κλπ
β) οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων
γ) η ηλεκτρονική αλληλογραφία και το φαξ για επικοινωνία και διεκπεραίωση
δ) οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)
ε) οι διαδικασίες κρίσης για εξέλιξη οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης
στ) η χρήση της ιστοσελίδας για ενημέρωση φοιτητών και κοινού
ζ) Οι πλατφόρμες μάθησης blackboard και moodle
Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;
Από τις νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος οι εξής: Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, το
ηλεκτρονικό σύστημα Εύδοξος για την παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, το
Blackboard, το moodle, το e-mail, η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και γενικά το διαδίκτυο. Η χρήση
των νέων τεχνολογιών έχει γίνει πλέον απαραίτητη και ασκείται σε καθημερινή βάση.
Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;
Τα περισσότερα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο.
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Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο;
Πολύ τακτικά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος. Σε καθημερινή βάση οι ανακοινώσεις,
στην αρχή του εξαμήνου στο υλικό μαθήματος αναρτώνται η ύλη των μαθημάτων, οι ώρες
γραφείου των διδασκόντων κλπ. Ο κάθε διδάσκων επικαιροποιεί την προσωπική του ιστοσελίδα
σύμφωνα με τις εξελίξεις του δημοσιευμένου ή υπο δημοσίευση έργου του.

8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση
υποδομών και εξοπλισμού;
Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται;
Στο Τμήμα γίνεται προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών και του
εξοπλισμού, με μόνο κριτήριο την προσαρμογή τους στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών
των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού.
Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται;
Η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος διασφαλίζεται
με την παρουσία του υπεύθυνου μέλους ΕΤΕΠ, που είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της
καλής λειτουργίας, της υποστήριξης και της συντήρησής του.

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη
διαχείριση οικονομικών πόρων;
Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; Πόσο
αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Στο Τμήμα δεν προβλέπεται διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμού. Αρμόδια για τη σύνταξη και
την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού στα οκτώ Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ. είναι η Κοσμητεία. Η κατανομή αυτή γίνεται βάσει αλγορίθμου (ο οποίος είναι
συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως π.χ. του αριθμού των διδασκόντων, του αριθμού των
εισακτέων φοιτητών, του διοικητικού προσωπικού, της ύπαρξης τομέων, εργαστηρίων,
βιβλιοθηκών κλπ). Ενδεικτικά παραθέτουμε την κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού για το
ΤΓΓκΦ κατά τα τελευταία χρόνια:
Οικονομικό έτος 2008 : 32.344 ευρώ
Οικονομικό έτος 2009 : 31.915 ευρώ
Οικονομικό έτος 2010 : 27.220 ευρώ
Οικονομικό έτος 2011 : 1.257 ευρώ
Οικονομικό έτος 2012 : 1.093 ευρώ
Οικονομικό έτος 2013 : 7.900 ευρώ
Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Υπεύθυνη για την κατανομή των οικονομικών πόρων εντός του Τμήματος είναι η Επιτροπή
Οικονομικών. Η Επιτροπή Οικονομικών εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος την κατανομή των
οικονομικών πόρων για την κάλυψη όλων των απαραίτητων αναγκών του τρέχοντος έτους. Η
Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή μη της κατανομής του προϋπολογισμού.
Η κατανομή αυτή εφαρμόζεται αποτελεσματικά, έχοντας ως πάγιο κριτήριο την αντιμετώπιση
των κυριότερων αναγκών τους Τμήματος και του διδακτικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια
του ακαδ. έτους.
Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Στα τέλη κάθε οικονομικού έτους και στο πλαίσιο της Γ.Σ. πραγματοποιείται ο απολογισμός της
διάθεσης των οικονομικών πόρων του προϋπολογισμού.
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9. Συμπεράσματα
Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του
σημεία, όπως αυτά συνάγονται από τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίσει
ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών του σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους που
προκύπτουν από τα αρνητικά του σημεία.
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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;
Θετικά σημεία
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας βίωνε πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης
για αρκετά χρόνια μια συνεχή ανοδική πορεία που οφείλονταν στην πρόσληψη νέων – αν και
λιγοστών – επιστημόνων, στην αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών και στον
εμπλουτισμό του με νέα αντικείμενα, στη διεξαγωγή ερευνών και διοργάνωση συνεδρίων, στη
βελτίωση των υλικοτεχνικών του υποδομών και φυσικά στον υπέρμετρο ζήλο και εργατικότητα
του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του. Τα θετικά αποτελέσματα της πορείας αυτής
αντανακλούν, μεταξύ άλλων, στην προτίμηση που του δείχνουν, ακόμη και τώρα, οι υποψήφιοι
φοιτητές και στην άνοδο των βάσεων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είδαμε
παραπάνω. Στη συνέχεια, παρατηρούμε την πορεία του κατά το έτος 2012-2013 και εντοπίζουμε
τα σημεία εκείνα στα οποία υπάρχουν προβλήματα που ανακόπτουν την εξελικτική του αυτή
πορεία, αλλά και τα σημεία εκείνα που εξασφαλίζουν τη συνέχισή της. Με βάση τα επιμέρους
σημεία που θίχτηκαν αναλυτικά και τους πίνακες της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης
αναδεικνύονται κάποια από τα θετικά σημεία του Τμήματος, τα οποία θα θέλαμε να
συγκεφαλαιώσουμε. Σε μεγάλο βαθμό ισχύουν όσα κατατέθηκαν στην πενταετή έκθεση 20062010 (σ.102-108). Εδώ συνοψίζουμε εκείνα τα συμπεράσματα επικαιροποιώντας τα στις
περιπτώσεις που εμφανίστηκαν νέα δεδομένα. Το ίδιο ισχύει και για τις αδυναμίες, στις οποίες
επίσης γίνεται αναφορά.


Το υψηλό επίπεδο γνώσεων που παρέχεται στους φοιτητές μέσω του πολύ καλά
οργανωμένου προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών



Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού στο σύνολό του



Το πλούσιο δίκτυο συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής, που δίνουν τη
δυνατότητα σε φοιτητές και διδακτικό προσωπικό να μετακινηθούν εμπλουτίζοντας τις
γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους



Η διοργάνωση ημερίδων και διεθνών συνεδρίων, θεσμοί που λειτουργούν ευεργετικά για
την έρευνα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες
επιστημονικές εξελίξεις



Η σταθερή υποστήριξη του Τμήματος αυτού που θα αποκαλούσαμε πνευματική ζωή εντός
του πανεπιστημίου, με τη συστηματική οργάνωση εκδηλώσεων (μεταπτυχιακά colloquia και
παρουσιάσεις λογοτεχνών σε συνεργασία με άλλους φορείς)



Η πλούσια βιβλιοθήκη και η αρκετά ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή



Το γενικά πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ και DAAD



Η καλή συνεργασία του διδακτικού με το διοικητικό προσωπικό επ’ ωφελεία των φοιτητών
και γενικότερα του έργου του Τμήματος.

Ειδικότερα
Υψηλή βάση εισαγωγής – προτίμηση των μαθητών στις Πανελλήνιες στο ΤΓΓκΦ
Ο αριθμός των φοιτητών πλήρους φοίτησης είναι υψηλός και η βάση εισαγωγής στο ΤΓΓκΦ του
ΑΠΘ συγκρατείται σε καλά επίπεδα, γεγονός που δείχνει την προτίμηση των φοιτητών στο
Τμήμα.
Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών
Το Τμήμα φροντίζει να αναβαθμίζει με στοχευμένες αλλαγές το πρόγραμμά του τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές του
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γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συμβαδίζουν με τα επιστημονικά δεδομένα και τις
ανάγκες της εποχής (βλ. ΕΠΕΑΕΚ 2002-2006, εξωτερικός κριτής κ.ά.). Στο ισχύον νέο
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνεται μετά τα δύο πρώτα έτη η δυνατότητα εξειδίκευσης
(βλ. Β΄ κύκλος). Για την παρακολούθηση του Β΄ κύκλου πρέπει οι φοιτητές να έχουν επιτύχει
στα μαθήματα της Γερμανικής Γλώσσας, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα (τμήματα ανά
επίπεδο, φροντιστηριακά μαθήματα κ.ά.) και τα εισαγωγικά μαθήματα της Διδακτικής Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ, για να είναι σε θέση να συμμετάσχει στις Μικροδιδασκαλίες και την Πρακτική Άσκηση. Η
Πρακτική Άσκηση για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί έναν χρησιμότατο θεσμό και
προσφέρεται σε όλους τους φοιτητές.
Οι φοιτητές έχουν τα τελευταία έτη τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για την
εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης και μέσω Η/Υ που οργανώνονται από το προσωπικό της
βιβλιοθήκης.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλώσσα και Πολιτισμός στον
γερμανόφωνο χώρο» έχει δύο κατευθύνσεις: Γλωσσολογία και Διδακτική και Λογοτεχνία και
Πολιτισμός. Εκτός των μαθημάτων, προσφέρονται και ειδικά ερευνητικά σεμινάρια (Kolloquia),
στα οποία παρουσιάζουν τις εργασίες τους ειδικοί επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, καθώς και
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν σε άλλα μεταπτυχιακά
προγράμματα της Φιλοσοφικής Σχολής, συμμετέχουν ως επιβλέποντες στις επιτροπές για τα 18
διδακτορικά που εκπονούνται στο Τμήμα, αλλά και σε πολυάριθμες άλλες τριμελείς επιτροπές
υποψηφίων διδακτόρων άλλων Τμημάτων.
Όλα τα μαθήματα είναι υπολογισμένα και με το σύστημα μονάδων ECTS, έτσι ώστε να μπορούν
να γίνουν αντιστοιχήσεις διδακτικών μονάδων για φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό με
προγράμματα ανταλλαγής, αλλά και για φοιτητές μας που μετακινούνται με ανταλλαγές στο
εξωτερικό.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο προαναφερθείς συνδυασμός παροχής επιστημονικής παιδείας
και συγχρόνως επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται ιδιαίτερα πρωτοποριακός (και μοναδικός
για Γερμανικό Τμήμα της Ν. Ευρώπης) και εξαίρεται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης των
παρελθόντων ετών την οποία συνέταξε ο καθηγητής Hans Bickes. Ο εν λόγω καθηγητής μάλιστα
– γνώστης του ευρωπαϊκού τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης – επισημαίνει ότι η πορεία του
Τμήματος σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε ν’ αποτελεί την απάντηση στα διλήμματα ανάμεσα
στην παιδεία και την επαγγελματική κατάρτιση που, κατά τη γνώμη του, θέτει η συνθήκη της
Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση. Η εν λόγω έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης εξάλλου
κατατάσσει το συνολικό επίπεδο του Τμήματος ως εφάμιλλο με το μέσο όρο αντίστοιχων
τμημάτων στο εσωτερικό της Γερμανίας
Τρόποι και μέθοδοι διδασκαλίας
Αποφεύγεται, όσο γίνεται, η διδασκαλία από καθέδρας και έτσι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία
να συνεργαστούν σε προσωπική βάση με τον διδάσκοντα, αλλά και τους συμφοιτητές τους σε
ομαδικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες. Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες
(πλατφόρμες μάθησης blackboard και moodle, εγγραφές μαθημάτων σε βίντεο, ενώ τα
περισσότερα μαθήματα γίνονται με παρουσιάσεις powerpoint). Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του ΑΠΘ το Τμήμα, παρόλο που είναι ένα από τα σχετικά μικρά τμήματα του ΑΠΘ,
είναι ένα από τα πρώτα στη συχνότητα χρήσης του Blackboard. Tα μαθήματα που
χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και ΤΠΕ έχουν σε γενικές γραμμές πιο θετική Αξιολόγηση
από τους φοιτητές.
Υπάρχει στην ιστοσελίδα στο σύνδεσμο "υλικό μαθημάτων" ανάρτηση της περιγραφής του
μαθήματος, η ύλη του μαθήματος κλπ. Ακόμη, ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία των
φοιτητών με τον διδάσκοντα Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτούν ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
ορισμένοι από αυτούς χρησιμοποιούν επίσης πρόγραμμα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα
τηλεφωνίας μέσω Internet (skype).
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Πραγματοποιούνται επίσης στα μαθήματα καινοτόμες δράσεις (και ερευνητικές δραστηριότητες
στα σχολεία, υποτιτλισμός ταινιών, θεατρικό παιχνίδι, e-learning κ.ά.) (βλ. και 4.2).
Λαμβάνεται επίσης μέριμνα να εμπλέκονται όσο περισσότεροι φοιτητές/φοιτήτριες είναι
δυνατόν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος (βλ. 5.8). Βάση μιας τέτοιας
συνεργασίας είναι η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία – μια ζεύξη στην οποία το Τμήμα
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.
Δράσεις με αποδέκτες τους φοιτητές
Πραγματοποιούνται πολλές καινοτόμες δράσεις που συμβάλλουν στην ένταξη των φοιτητών στο
Τμήμα που κάνουν πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα, αλλά φέρνουν σε άμεση επαφή και εκτός
διδασκαλίας διδάσκοντες και φοιτητές, όπως π.χ. τα Stammtisch-Linguistik και το Deutscher
Stammtisch. Η Θεατρική Ομάδα και το KinoKlub εξακολουθούν και φέτος τις δραστηριότητές
τους.
Στόχος των μαθημάτων
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής και
της Παιδαγωγικής Επιστήμης, της Μεταφρασεολογίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της
μελέτης του Πολιτισμού. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην
απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση
Ευρωπαϊκής συνείδησης. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προαγωγή της γερμανικής παιδείας στον
ελληνικό χώρο, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να
μελετούν και να κατανοούν τη γερμανική γλώσσα και γραμματεία, να σχεδιάζουν αναλυτικά
προγράμματα για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού
στην εκπαίδευση, να χειρίζονται γραπτά και προφορικά τον επιστημονικό λόγο, να περιγράφουν
και να ερμηνεύουν πολιτισμικά φαινόμενα του γερμανόφωνου και ελληνόφωνου χώρου, να
συνδέουν τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γερμανικής
ως πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας, να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και
παιδαγωγικής, της διδακτικής ξένων γλωσσών καθώς και τις σύγχρονες μεταφραστικές θεωρίες.
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που
εξασφαλίζουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της
έρευνας, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, της μετάφρασης και του πολιτισμού γενικότερα.
Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ανάλογα με
την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες που
συνδέονται με: (α) την επιστημονική έρευνα και τη συγγραφή επιστημονικών μελετών στα πεδία
της γερμανικής και συγκριτικής γραμματολογίας, της διδακτικής και της γλωσσολογίας, (β) την
υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και
ιδρύματα, (γ) τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στηv πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε ενήλικες και σε παιδιά σε άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, (δ) τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία
της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, (ε) τη διδασκαλία της γερμανόφωνης λογοτεχνίας και του
πολιτισμού, (στ) τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη
διδασκαλία της γερμανικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, (ζ) το χειρισμό από πλατφόρμες
μάθησης διαφόρων ειδών (Blackboard, Moodle κ.λ.π.), (η) την επιλογή και προώθηση της
γερμανόφωνης λογοτεχνίας στον ελληνικό εκδοτικό χώρο, (θ) τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε
ομιλητές της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας, (ι) την επιμέλεια μεταφράσεων από τη
γερμανική, (κ) τη μετάφραση κειμένων του ευρύτερου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών από
τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα.

Πρόσθετη Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές
Η βαθμολογία των φοιτητών κατά την ηλεκτρονική Αξιολόγηση των μαθημάτων είναι σε γενικές
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γραμμές καλή με διακυμάνσεις ανάμεσα στα μαθήματα, που αν μελετηθούν σε συνάρτηση με τα
προβλήματα του μέσου, θα μας οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Με την ευκαιρία της
εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΕΠΡΟΣ) άρχισαν σε πολλά μαθήματα να
μοιράζονται πρόσθετα ερωτηματολόγια Αξιολόγησης που υπεισέρχονται σε πιο ειδικά θέματα.
Με βάση τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης γίνονται προσαρμογές της ύλης και των μεθόδων
διδασκαλίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι του κάθε μαθήματος.
Στόχος του Τμήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης στους φοιτητές,
εστιάζοντας στα σημεία που οι ίδιοι αξιολόγησαν ως αρνητικά, τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί
υπόψη και γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Έτσι, οι φοιτητές, γνωρίζοντας ότι το Τμήμα
λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τα σχόλιά τους θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το Τμήμα υιοθέτησε τη
μέθοδο της αξιολόγησης ήδη από το ΝΕΠΡΟΣ με ερωτηματολόγια που συνέταξαν οι
διδάσκοντες.

Οι απόφοιτοι
Υπάρχει άριστη συνεργασία με τους αποφοίτους του Τμήματος που έχουν διοριστεί στα σχολεία
μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι με ενθουσιασμό λειτουργούν ως μέντορες των
μελλοντικών συναδέλφων, των φοιτητών μας, δηλαδή, που παρακολουθούν τις τάξεις τους στο
πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.
Αλλά και στις ενημερωτικές ημερίδες που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων,
οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι η κύρια σύνδεσή μας με την αγορά εργασίας.
Δραστηριότητες διδασκόντων στο χώρο της έρευνας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης
Οι δημοσιεύσεις των διδασκόντων είναι αρκετές και εκτείνονται σε ελληνικά και ξένα περιοδικά
(πολλά από τα οποία κρίνουν τα άρθρα με τη μέθοδο peer review), σε πρακτικά διεθνών
συνεδρίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι διδάσκοντες του Τμήματος προσκαλούνται
ως ομιλητές ή συνδιοργανωτές σε συνέδρια άλλων Τμημάτων του εσωτερικού και εξωτερικού
και συμμετέχουν σε προγράμματα.
Σημαντικότατη είναι και η συμβολή του διδακτικού προσωπικού στην εποπτεία επιστημονικών
εργασιών (διδακτορικών-διπλωματικών-πτυχιακών). Πολλές από αυτές εκπονούνται σε άλλα
συγγενή Τμήματα ή σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα καταδεικνύοντας τη βαρύτητα
την οποία αποδίδει το προσωπικό του Τμήματος στη διάσταση της διεπιστημονικότηταςδιαθεματικότητας
Το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικής συνεργασίας με πολλά γερμανικά και
άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πρωτοστατεί δε στη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης η οποία εγκαινιάστηκε σε διήμερη
Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
ΝΑ Ευρώπης 18.-20.11.2005 (10 χώρες / 22 Πανεπιστήμια). Η επιτυχία αυτής της συνάντησης
οδήγησε στη θεσμοθέτηση συμποσίων συνεργασίας ανά διετία, τα οποία πραγματοποιούνται σε
διαφορετικά κάθε φορά Πανεπιστήμια και στα οποία το Τμήμα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο.
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται δραστικά η αλληλεπίδραση σε όλα τα επιστημονικά και
πολυπολιτισμικά επίπεδα των εμπλεκομένων πανεπιστημιακών φορέων.
Το Τμήμα διατηρεί επαφές παίρνοντας μέρος σε εκδηλώσεις με το Ινστιτούτο Γκαίτε, το
Γερμανικό Προξενείο, τους Συλλόγους καθηγητών της Γερμανικής, τους συμβούλους για τη
γερμανική γλώσσα. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται επίσης με το ομόλογο Τμήμα Αθηνών και
άλλα τμήματα σε συνέδρια και εκδόσεις.
Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι δράσεις του έτους 2011 με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων
από την ίδρυση του Τμήματος, καθώς ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επαφή του με ένα
ευρύτερο κοινό. Σχηματικά θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις εκδηλώσεις αυτές σε δύο
κατηγορίες: α) δράσεις στις οποίες – με τη διακριτική καθοδήγηση και εποπτεία των
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διδασκόντων – πρωταγωνιστούν οι φοιτητές του Τμήματος και β) το «αμιγώς» επιστημονικό
τμήμα των επετειακών εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με το Μεγάλο Συνέδριο το οποίο
πραγματοποιήθηκε 25-28 Μαϊου 2011 στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ υπό τον
τίτλο «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)δραση». Η διεθνής αυτή συνάντηση αποτέλεσε ορόσημο
για το επίκαιρο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας και μέσω του διεπιστημονικού της χαρακτήρα
απευθύνθηκε όχι μόνον σε μια πληθώρα ακαδημαϊκών κλάδων (γλωσσολογία, γραμματολογία,
ιστορία, διδακτική, παιδαγωγική κ.ά) αλλά και σ’ ένα ευρύτερα ανήσυχο κοινό το οποίο
δραστηριοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη (δάσκαλοι, καθηγητές, σύμβουλοι κλπ.). Η
συμμετοχή περίπου 180 υψηλού επιπέδου συνέδρων από Πανεπιστήμια 22 χωρών (μεταξύ
άλλων Ελλάδας, Γερμανίας, Βρετανίας, ΗΠΑ, Φινλανδίας, Δανίας, Ισπανίας, Ιταλίας κ.ά)
επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της οποίας χαίρει το Τμήμα˙ παράλληλα επιτεύχθηκε η
περαιτέρω σύναψη συνεργασιών και η εδραίωση της θέσης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του ΑΠΘ ως υπολογίσιμου μεγέθους στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό στερέωμα.
ιστοσελίδα
του
Συνεδρίου
(Περισσότερες
πληροφορίες
στην
http://www.del.auth.gr/kongress50/)

Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές στην δευτεροβάθμια-πρωτοβάθμια εκπαίδευση
πραγματοποιούνται από διδάσκοντες του Τμήματος (π.χ. Ημερίδα ΔΟΕΣ, Ημερίδα Πρακτικής
Άσκησης). Λαμβανομένου υπόψη ότι στην περίπτωσή μας οι περισσότεροι απόφοιτοί μας
ακολουθούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά η προσπάθεια
για δια βίου εκπαίδευση των αποφοίτων μας που επιχειρείται με τις επιμορφωτικές αυτές
συναντήσεις.
H κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού αποσκοπεί σε μια πιο επισταμένη ενασχόληση με τη
γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά
συμφραζόμενα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη
λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία (βλ.
http://www.del.auth.gr/index.php/el/proptyxiakes-spoydes/80-analytikh-parousiashkateythynshs-logotexnias-kai-politismoy). Η διδασκαλία και η έρευνα (η οποία φυσικά
αποτυπώνεται στις σχετικές δημοσιεύσεις των συναδέλφων στην Ελλάδα, στον γερμανόφωνο
και ευρωπαϊκό χώρο καθώς και στις Η.Π.Α.) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων
αντικειμένων με διεπιστημονική και συγκριτολογική χροιά: εκπροσωπούνται οι
ελληνογερμανικές γραμματειακές και πολιτισμικές σχέσεις, η έρευνα σχετικά με τους μύθους, ο
έμφυλος λόγος και η διαμεσικότητα, επίσης όλες οι λογοτεχνικές εποχές με έμφαση στους Νέους
Χρόνους (πικαρικό μυθιστόρημα, Λόγος περί μελαγχολίας), τον 19ο, 20ο και 21ο αιώνα, η
λογοτεχνία της εξορίας και της μετανάστευσης καθώς και η παιδική και νεανική λογοτεχνία.
Εξετάζονται ακόμη διάφορες λογοτεχνικές κατηγορίες, όπως οι δυστοπίες, το αστυνομικό
μυθιστόρημα ή το σύγχρονο θέατρο και λογοτεχνικές επεξεργασίες διαφόρων θεμάτων και
γεγονότων όπως του Ολοκαυτώματος, της ενοποίησης της Γερμανίας και της
Παγκοσμιοποίησης. Εξέχουσα θέση καταλαμβάνει και η μεταφρασεολογία, στο πλαίσιο της
οποίας, εκτός από τη λογοτεχνική μετάφραση, θεραπεύεται και το εξειδικευμένο αντικείμενο του
υποτιτλισμού ταινιών.
Οι συνεργασίες που αναπτύσσει το Τμήμα αφορούν και τον ίδιο το χώρο της Φιλοσοφικής του
Α.Π.Θ., τόσο επιστημονικά όσο και οργανωτικά. Το «Δίκτυο Συγκριτικής Γραμματολογίας»
π.χ. αποτελεί μια προσπάθεια για κοινή δράση μεταξύ των περισσοτέρων Τμημάτων σε επίπεδο
Σχολής, η οποία σε μια προοπτική θα μπορούσε να επεκταθεί και στην εκπόνηση κοινών
προγραμμάτων σπουδών.
Ένα άλλο παράδειγμα ερευνητικής συνεργασίας στο χώρο της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. αλλά
και στο διεθνή χώρο, αποτελεί η νέα συνεργασία που εγκαινιάστηκε το ακαδημαϊκό έτος
2013/14 με επιστημονικά υπεύθυνο τη διευθύντρια του εργαστηρίου του Τμήματος σε
συνεργασία ενός μέλους ΔΕΠ της Σχολή Γραμμάτων και Τεχνών του Πανεπιστημίου Poitiers
(Γαλλία) και της διευθύντριας του Εργαστηρίου Διδακτικής των Γλωσσών του Τμήματος
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, καθώς και με ένα μέλος από το Πανεπιστήμιο
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Κύπρου
(πβλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/ergasthrio-ekpaideftikhs-erevnas/programmata/1301meleth-synaisthmaton-somata-keimenon-didaskomenon)
Τίτλος του προγράμματος: Μελέτη των συναισθημάτων μέσα από σώματα κειμένων
διδασκόμενων.
Στο Τμήμα λειτουργεί πληθώρα επιτροπών που επεξεργάζονται προτάσεις προς την Γ.Σ.,
διεκπεραιώνουν όλα τα ζωτικά για το Τμήμα θέματα και εκπροσωπούν το Τμήμα προς το
Ίδρυμα και προς άλλους φορείς.
Το Τμήμα ενεργοποιείται αμέσως όταν εμφανίζονται προβλήματα και ενημερώνει τους
αρμόδιους για την κατάσταση, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπισή τους. Στην ιστοσελίδα μας
(http://www.del.auth.gr/index.php/el/topothethseis) υπάρχουν τα έγγραφα που έχουν σταλεί στο
ΥΠΑΙΘΠΑ για σοβαρά ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με το κύρος των πανεπιστημιακών
σπουδών που παρέχουμε και του πτυχίου των φοιτητών μας.
2.2 Αρνητικά σημεία
Τα αρνητικά σημεία που είχαν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν να γίνονται
αντιληπτά και κατά το έτος 2012-13 και να δυσχεραίνουν τη λειτουργία του Τμήματος.
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, η ροή της οποίας παρουσιάζει
καθυστερήσεις, οδηγεί στη σταδιακή αποδυνάμωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου και
στην αδυναμία εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης.
Έλλειψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού
Δεν έχουν αντικατασταθεί μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που έχουν
συνταξιοδοτηθεί. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε πολλά μαθήματά μας οι φοιτητές συγγράφουν
προσωπικές εργασίες και γενικά αποφεύγεται η από καθέδρας διδασκαλία. Αυτό συνεπάγεται
μεγάλο φόρτο εργασίας των διδασκόντων, επειδή συχνά τα αντίστοιχα μαθήματα έχουν
υπερδιπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων από ότι αντίστοιχα σεμινάρια σε ιδρύματα της αλλοδαπής.
Ένα άλλο θέμα που μάς απασχολεί και για το οποίο απευθυνθήκαμε επανειλημμένα στις
Πρυτανικές αρχές και στο ΥΠΑΙΘΠΑ είναι το εξής: Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας διατίθεται κάθε χρόνο από το 1980-1981 σύμβαση για δύο θέσεις αλλοδαπών
δασκάλων. Οι δάσκαλοι αυτοί χρηματοδοτούνται από την DAAD (Γερμανική Υπηρεσία
Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών), ενώ το ελληνικό κράτος πρέπει να συμβάλλει σύμφωνα με
διακρατική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες το ποσό της σύμβασης. Από τον Ιανουάριο
του 2011 οι αλλοδαποί δάσκαλοι δεν έχουν υπογράψει σύμβαση. Οι δύο αυτές θέσεις
αλλοδαπών δασκάλων, που είναι φυσικοί ομιλητές και εξειδικευμένοι στη διδασκαλία της
Γερμανικής ως Ξένης και του Γερμανικού Πολιτισμού, είναι απαραίτητες στο Τμήμα, επειδή τα
μαθήματα της γερμανικής γλώσσας δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον διδακτικό
προσωπικό, ενώ έχουν μεγάλη βαρύτητα και αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή
των φοιτητών σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, αλλά και για την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.
Για την επίλυση του προβλήματος αυτού στάλθηκαν επανειλημμένα έγγραφα προς το
ΥΠΑΙΘΠΑ και στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου έπρεπε να εγκριθούν οι συμβάσεις. Έγιναν
επίσης πολυάριθμες προσπάθειες να ενημερωθούν οι αρμόδιοι με την αποστολή των επίσημων
εγγράφων και πρωτοκόλλων των διακρατικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά
και με συνεχή τηλεφωνήματα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι το γεγονός της καθυστέρησης
της υπογραφής της σύμβασης δημιουργεί έντονα προβλήματα στη συνέχιση της συνεργασίας
μας με την DAAD, και κατ’ επέκταση στη λειτουργία του Τμήματος. Για όλες αυτές τις
ενέργειες ενημερώνονταν παράλληλα και οι υπεύθυνοι της DAAD.
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Ακόμα, λόγω της κατάργησης της θέσεως ΠΔ 407/80 δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόσληψη
δασκάλου ολλανδικής, καθώς δεν υπάρχει σχέση εργασίας με το ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Τέλος μεγάλο εμπόδιο στο έργο μας αποτελεί η κατάργηση (ή η μεγάλη δυσκολία) των
αποσπάσεων καθηγητών της ΜΕ, χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την
Πρακτική Άσκηση. Στο διάστημα 2012-2013 καταφέραμε με μεγάλη δυσκολία να
εξασφαλίσουμε την, έστω, μία θέση που ήταν και παραμένει απολύτως απαραίτητη, ενώ για το
έτος 2013/14 δεν προβλέπεται αποσπασμένος εκπαιδευτικός. Παρόλη τη συνεχή γραπτή και
προφορική επικοινωνία με το Υπουργείο και την ενημέρωση από μέρους μας για τις συνέπειες
και τα προβλήματα αυτής της εξέλιξης, φαίνεται ότι αυτό δεν θα καταστεί δυνατό.
Το διοικητικό προσωπικό που έχει μειωθεί επίσης λόγω συνταξιοδότησης και (εν μέρει)
διαθεσιμότητας, αποτελείται αποκλειστικά από την με ανάθεση προϊσταμένη, ενώ οι δύο
υπάλληλοι απασχολούνται στο Τμήμα από την εταιρία ISS Security S.A. με, αρχικά, τρίμηνη
σύμβαση και στη συνέχεια μηνιαίες συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται με καθυστέρηση.
Όμως, οι υποχρεώσεις της γραμματείας έχουν αυξηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών
και των αναγκών που προκύπτουν από τον νέο νόμο, στις συνεχείς τροποποιήσεις του, την
αναδιάρθρωση λειτουργίας του ΑΠΘ και τις γενικότερες πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας (βλ.
έλλειψη καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης, υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά.) (πβλ. 8.1)
Βιβλιοθήκες
- Οι βιβλιοθήκες (Β/Θ) του ΑΠΘ από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με πολύ προσωπική δουλειά
και κονδύλια ΕΠΕΑΕΚ πέρασαν από τη μορφή παραδοσιακής Β/Θ στον εκσυγχρονισμό τους, με
τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών και στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό, μεγάλο
μέρος του οποίου περνάει σήμερα στη διαθεσιμότητα/απόλυση. Το μέλλον όλων αυτών των
Υπηρεσιών είναι δυσοίωνο και λόγω των συνεχόμενων χρηματικών περικοπών από το
Υπουργείο και λόγω έλλειψης εξειδικευμένου πια προσωπικού (Open Courses, Blackboard,
HealLink, Depository, Ψηφιοθήκη, Ηλεκτρονικές Βάσεις Βιβλίων και Περιοδικών κλπ.)
- Η έλλειψη κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών μάς οδηγούν σε διάσπαρτες μικρές Β/Θ
Τμημάτων/Τομέων με συνέπεια μειωμένο ωράριο λειτουργίας, επικαλύψεις υλικού, έλλειψη
εξειδίκευσης προσωπικού, γιατί είναι υποχρεωμένο το ίδιο άτομο, λόγω αυτών των συνθηκών,
να λειτουργεί σε όλες τις υπηρεσίες και τα Τμήματα μιας Β/Θ (παραγγελίες, καταλογογράφηση,
ταξιθέτηση, διοικητική και οικονομική διαχείριση, δανεισμού, διαδανεισμού, εκπαίδευσης
χρηστών και ασκουμένων, πληροφόρησης, κλπ.)

Ένα άλλο αρνητικό σημείο που αφορά ωστόσο όλα τα Ιδρύματα της χώρας είναι η μη ύπαρξη
υπηρεσιών υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών.

Αύξηση επιστημονικού έργου
Ως προς το επιστημονικό έργο του διδακτικού προσωπικού σημειώνουμε ότι οπωσδήποτε
μπορούν να επιτευχθούν καλύτεροι δείκτες όσον αφορά δημοσιεύσεις, μονογραφίες,
ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα βελτιωθούν οι
συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας και διαβίωσης, που δυσκολεύουν το έργο μας. Εδώ θα θέλαμε να
σημειώσουμε ότι η χρηματοδότηση για συνέδρια είναι ιδιαίτερα μειωμένη τα τελευταία έτη,
με αποτέλεσμα οι διδάσκοντες να μην μπορούν να συμμετάσχουν λόγω και της μεγάλης
περικοπής του μισθού τους.
Γενικά, οι διαρκείς αλλαγές του Νόμου για τα ΑΕΙ και οι κάθε φορά διαφορετικές ερμηνείες της
κάθε τροπολογίας, η αβεβαιότητα στο status των συναδέλφων, οι σταδιακές και μεγάλες
περικοπές των μισθών μας κ.ά. δημιουργούν συναισθήματα ακύρωσης και απογοήτευσης, ακόμα
και σε νέους συναδέλφους που είχαν προσέλθει με ενθουσιασμό στο Τμήμα.
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Έλλειψη επαρκών χώρων, ασφάλειας, καθαριότητας, υποδομής, κονδυλίων
Στο Τμήμα παρατηρείται έλλειψη επαρκών χώρων για τη στέγαση του προσωπικού, των
μαθημάτων, του Εργαστηρίου Γλωσσικών Εφαρμογών, της νησίδας των Η/Υ, για τη διδασκαλία,
αλλά και μια στενότητα, τοπική πολυδιάσπαση και ακαταλληλότητα των υπαρχόντων χώρων.
Εδώ και ενάμιση χρόνο δυστυχώς υποφέρουμε από έλλειψη καθαριότητας, λόγω του ότι το νέο
προσωπικό καθαριότητας απασχολείται με μηνιαίες συμβάσεις που δεν ακολουθούν χωρίς κενό
η μία την άλλη. Οι χώροι υγιεινής δεν είναι πάντοτε επισκέψιμοι, λόγω έλλειψης υγιεινής. Αλλά
και οι δρόμοι προσέλευσης και αποχώρησής μας στο campus δεν είναι πάντοτε ασφαλείς, λόγω
ελλείψεων στο προσωπικό φύλαξης. Τρεις φορές στα προηγούμενα χρόνια συνάδελφοι του
Τμήματος υπέστησαν επιθέσεις και μια φορά μια συνάδελφος από άλλο Τμήμα, αλλά μέσα στο
κτήριο της Φιλοσοφικής. Τέλος, ως προς τους χώρους, να τονίσουμε ότι πέρσι η κεντρική
θέρμανση άρχισε να λειτουργεί μόλις στις 12 Δεκεμβρίου, ενώ φέτος λόγω βλάβης σωλήνα που
δεν έχει επισκευαστεί, δεν λειτουργεί η θέρμανση στο Νέο Κτήριο και στη Ν. Πτέρυγα της ΦΛΣ.
Επίσης, το πρόσφατο κύμα διαθεσιμότητας μάς έχει στερήσει πολύτιμο προσωπικό από τις
υποδομές του Πανεπιστημίου (πχ. το Νέο Κτήριο της Φιλοσοφικής διαθέτει πλέον φύλαξη μόνο
μέχρι τις 12 π.μ.) με όποιες δυσλειτουργίες αυτό συνεπάγεται.
Μάς δυσκολεύει, επίσης, σημαντικά ο περιορισμός των κονδυλίων για διάφορα ζωτικά θέματα:
για την απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών, για παραγγελίες βιβλίων, για την μετάβαση των
μελών ΔΕΠ σε συνέδρια εξωτερικού, για την επιδιόρθωση οργάνων, αντικατάσταση
υπολογιστών κτλ. Οι παραγγελίες π.χ. ξενόγλωσσων βιβλίων μειώθηκαν αρχικά κατά 50% και το
επόμενο έτος μάς ζητήθηκε να τις μειώσουμε για άλλο ένα 50%, φθάνοντας έτσι το τελικό
ποσοστό στο 25% του αρχικού.
Ειδικότερα, για την ενίσχυση της έρευνας ισχύουν τα εξής: Τα κονδύλια για την συμμετοχή του
διδακτικού προσωπικού σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού
είναι ανεπαρκή και χρειάζεται η άμεση δραστική αύξησή τους. Σχετικά με αυτό το ζήτημα η
ομάδα αξιολόγησης έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων απ’ όλους τους διδάσκοντες, οι οποίοι
συχνά συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια κινούμενοι αποκλειστικά από την ατομική τους
φιλοτιμία, αναγκαζόμενοι να χρησιμοποιήσουν δικά τους μέσα. Υπάρχουν δε περιπτώσεις κατά
τις οποίες η συμμετοχή κάποιου συναδέλφου σε διεθνή επιστημονική συνάντηση δεν κατέστη
δυνατή λόγω έλλειψης οικονομικής στήριξης. Δεδομένων των προσκλήσεων για συνέδρια προς
τους επιστήμονές μας, της διεθνούς αναγνώρισης που χαίρει το έργο τους και της διάθεσής τους
για κινητικότητα και προσφορά επισημαίνουμε μετ’ επιτάσεως αυτό το σημείο ως έκκληση για
γενναία αύξηση των σχετικών πόρων, ώστε το Τμήμα να μπορέσει ν’ αναπτύξει περαιτέρω τη
διεθνή παρουσία του.
Ακόμη, δεν υπάρχουν κονδύλια για να απασχολήσουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο προσωπικό
ερευνητικό μας έργο, και χωρίς κονδύλια το Τμήμα δεν επιτρέπει την απασχόλησή τους. Οι
μεταπτυχιακοί θα μπορούσαν να επιβλέψουν ομάδες φοιτητών, πολλαπλασιάζοντας έτσι την
έρευνα.
Γενικά, τα κονδύλια έρευνας είναι ελάχιστα. Η διεκδίκησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση
απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, ενώ οι υποχρεώσεις των διδασκόντων είναι πολύ
επιβαρυμένες και οι δυνατότητες τεχνικής βοήθειας από την Επιτροπή Ερευνών πολύ
περιορισμένες. Εκτός από αυτό, η θεματολογία των ερευνητικών προγραμμάτων που
προκηρύσσονται δεν συνδέεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του Τμήματος.
Επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει συντονισμός, ώστε να δημιουργούνται μικρότερα προγράμματα
για την έρευνα πάνω σε ζητήματα που προκύπτουν από τις θεωρητικές και πρακτικές
αναζητήσεις των αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
Διαπιστώνουμε, επίσης, στη συνέχεια κάποια σημεία που αναδείχθηκαν με βάση τους πίνακες
και που η βελτίωσή τους εναπόκειται εν μέρει σε εσωτερικούς παράγοντες του Τμήματος.
Αλλαγές Προγράμματος
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Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έγινε δύο φορές, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναμόρφωση του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, υπάρχουν κάποια σημεία που προέκυψαν από την
εφαρμογή του νέου προγράμματος στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τα οποία θα
μπορούσαν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να λιγοστέψουν τα μαθήματα και οι
πιστωτικές μονάδες ECTS, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να γίνουν συνδυασμοί μαθημάτων και
αντικειμένων που θα έδιναν στους φοιτητές μας καλύτερες προοπτικές σε περισσότερους
επαγγελματικούς χώρους. Μία άλλη εναλλακτική θα ήταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή έστω
ένας μικτός τρόπος διδασκαλίας με περιορισμένη παρουσία στο Πανεπιστήμιο, όπως μαθήματα
τύπου open courses. Οι ζυμώσεις έχουν αρχίσει στους κύκλους ποιότητας του Τμήματος, αλλά
από ό,τι φαίνεται η μείωση του διδακτικού προσωπικού, που προβλέπεται να συνεχιστεί και
άλλο λόγω συνταξιοδοτήσεων, θα δυσχεράνει τις αλλαγές αυτές.

Η Έκθεση Αξιολόγησης
Τέλος, σχετικά με την ίδια την Έκθεση Αξιολόγησης είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα
που δυσκόλεψαν και καθυστέρησαν το έργο μας (βλ. και 1.2). Η έλλειψη των Ατομικών
Απογραφικών Δελτίων των διδασκόντων δυσχέρανε επιπροσθέτως το έργο της ΟΜΕΑ. Αλλά
και η έλλειψη προσωπικού μάς στέρησε πολύτιμη βοήθεια κατά την σύνταξη της Έκθεσης. Να
σημειώσουμε ότι οι εγγραφές στα μαθήματα του ΧΕ 2012-13 έγιναν λόγω της κατάληψης των
εργολαβικών υπαλλήλων στο Κτήριο Διοίκησης στο τέλος του εξαμήνου και η ορκωμοσία των
φοιτητών του ΠΠΣ έγινε μόλις στις 18.12.2012.

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία;
Με βάση την διαχρονική θεώρηση των στατιστικών στοιχείων ερευνητικά το Τμήμα (κατά το
012/013) - παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών-παρουσιάζει ανοδική πορεία. Οι 48
συνολικά εργασίες (9 εκ των οποίων μονογραφίες) κατά το προηγούμενο έτος σηματοδοτούν μία
αύξηση συγκριτικά με παλαιότερες περιόδους και προοιωνίζονται μια πιο ισχυρή ερευνητική
παρουσία για το μέλλον.
Κατά τα τελευταία χρόνια η διεθνής παρουσία και ακτινοβολία του ΤΓΓΦ αυξήθηκε σημαντικά
(οργάνωση διεθνών συνεδρίων και συμμετοχή σε ανάλογες επιστημονικές συναντήσεις,
σημαντική επίδραση της έρευνας που διεξάγεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος όχι μόνο στην
Ευρώπη, αλλά ακόμη και στις Η.Π.Α., διεθνής δικτύωση του διδακτικού και ερευνητικού μας
προσωπικού). Είναι κοινή συνείδηση στα μέλη του Τμήματος ότι αυτή η πορεία θα πρέπει να
διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Υπάρχει μάλιστα σχέδιο για οργάνωση ευρείας συνάντησης των
ομόλογων Τμημάτων της Νότιας Ευρώπης την επόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη (με σκοπό τον
προγραμματισμό κοινών δράσεων), στην οποία το ΤΓΓΦ του Α.Π.Θ. θα έχει ηγετική θέση.
Και από καθαρά επιστημονική άποψη, όμως, οι δράσεις μας (φροντίζουμε να) παρουσιάζουν μια
συνέχεια. Στο συνέδριο «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (διά)δραση», μεταξύ των λοιπών
ευεργετικών αποτελεσμάτων ήταν και η δημιουργία νέων σχέσεων (και η σύσφιξη των
υπαρχουσών) τόσο με επιστήμονες διεθνούς κύρους, όσο και με Τμήματα ανθρωπιστικών
σπουδών απ’ όλον τον κόσμο. Αυτή η διεθνής δικτύωση, μεταξύ άλλων, αξιοποιείται με τη
συμβολή των προαναφερθέντων επιστημόνων και φορέων στην Εταιρεία Γερμανικών Σπουδών
(ιδρυθείσα το 2011 με έδρα τη Θεσσαλονίκη) και στο, συνδεδεμένο μ’ αυτήν, εκδοτικό
εγχείρημα Hellenogermanica – ώστε η Εταιρεία να εξελιχθεί σε έγκυρο θεσμό των
ανθρωπιστικών σπουδών.
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Αξιοποιείται, επίσης, η καλή σχέση διδασκόντων και φοιτητών για την ενίσχυση της εμπλοκής
των τελευταίων σε ερευνητικά εγχειρήματα. Τα στοιχεία δείχνουν (π.χ. «Μνημοσύνη», DAAD,
περ. Opseis, ΔΟΕΣ κλπ.) ότι εσχάτως καταγράφεται η τάση για αυξημένη συμμετοχή των
φοιτούντων σε ερευνητικά σχέδια του Τμήματος. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα λυπηρό, αν λόγω
δραματικής μείωσης του προϋπολογισμού και έλλειψης άλλων πόρων τα ευρευνητικά αυτά
σχέδια δεν μπορέσουν να ευοδωθούν. Είναι επιθυμητό αυτή η θετική ροπή να συνεχιστεί και να
ενισχυθεί. Ικανοποιητική κρίνεται ακόμη η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία. Αυτή η
διάσταση – που σε μεγάλο βαθμό αναδύθηκε στην «επιφάνεια» κατά την ενασχόληση με τις
εσωτερικές αξιολογήσεις – έγινε αντικείμενο αναστοχασμού στους κόλπους του Τμήματος και
υπάρχει η γενική συναίνεση μεταξύ του προσωπικού ότι πρέπει να καλλιεργηθεί ιδιαίτερα. Θα
πρέπει να ενισχυθεί επίσης η αναζήτηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων – δεδομένης
μάλιστα της δραστικής μείωσης των κονδυλίων από το ΥΠΑΙΠΘΑ – ώστε να μπορούν να
απασχολούνται αμοιβόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Μία τέτοια σχέση εργασίας θα ήταν
ευεργετική και για την ποσότητα των συμμετεχόντων και για την ποιότητα της διεξαγόμενης
έρευνας.
Οι διαχρονικά αγαστές σχέσεις με τους συναδέλφους των όμορων Τμημάτων της Φιλοσοφικής
έχουν οδηγήσει σε γόνιμες συνέργειες (διατμηματικά μεταπτυχιακά, συνδιδασκαλίες, κοινή
εποπτεία διπλωματικών εργασιών και διατριβών, Δίκτυο Συγκριτικής Γραμματολογίας). Αυτές
δέον να εξακολουθήσουν και ενδεχομένως να επεκταθούν στη δημιουργία κοινών
προγραμμάτων σπουδών.
Το «άνοιγμα προς την κοινωνία» θεωρούμε ότι είναι από τα ισχυρά σημεία του ΤΓΓΦ. Είτε
πρόκειται για δράσεις με επίκεντρο τους φοιτητές (Stammtische, KinoKlub, Θεατρική Ομάδα,
«Γερμανικά στο επάγγελμα» κλπ.), είτε για επιστημονική προσφορά (Ημερίδες και
επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές, κεντρική συμβολή των μελών μας σε εκδηλώσεις
φορέων όπως το Goethe-Institut, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Έκθεση Βιβλίου, ο Σύλλογος
Καθηγητών Γερμανικής, τα σχολεία κλπ.), είτε για τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα καθώς και
στα δίκτυα των φορέων της Ελλάδας, μεταξύ άλλων και των γερμανόφωνων,
(Γερμανικό/Αυστριακό/Ολλανδικό προξενείο, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτου
Γκαίτε, Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο), το Τμήμα παρουσιάζει μιαν αξιοσημείωτη
«εξωστρέφεια». Σποραδικά υπάρχει κάλυψη διαφόρων δράσεων από τον Τύπο και τα άλλα
Μέσα, όχι όμως, όπως πιστεύουμε, στο βαθμό που αντιστοιχεί στην ποσότητα και τη σημασία
των εν λόγω εκδηλώσεων. Συζητώνται, λοιπόν, τρόποι για μια πιο στοχευμένη μέριμνα
προβολής του Τμήματος από τα Μέσα – περιλαμβανομένων και εκείνων της λεγόμενης
«κοινωνικής δικτύωσης» (καθώς βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση στις νέες γενιές).
Η χρήση νέων τεχνολογιών στα μαθήματα, στην έρευνα, στην επικοινωνία με τους φοιτητές και
στη διοίκηση αξιοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό – στη διαχείριση του Blackboard μάλιστα τα
στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν το ΤΓΓΦ ως ένα από τα κορυφαία. Η δραματική μείωση του
έντυπου υλικού που έχουν πια στη διάθεσή τους οι φοιτητές (λόγω των περικοπών στα
συγγράμματα, τις παραγγελίες της βιβλιοθήκης, ακόμη και τις φωτοτυπίες) καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη για αυξημένη χρήση των ΤΠΕ, ώστε σ’ ένα βαθμό να αντιρροπιστεί η
προαναφερθείσα έλλειψη. Έτσι, το εργαλείο του Blackboard επεκτείνεται σε πολύ περισσότερα
μαθήματα, ενώ αξιοποιούνται και υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την έρευνα και τη
διάχυση των αποτελεσμάτων της (π.χ. πλατφόρμα «Προθήκη» - χρηματοδοτούμενη από το
ΕΣΠΑ – για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού Όψεις).
Τα τελευταία χρόνια αναδείχτηκε η ανάγκη για απασχόληση των αποφοίτων μας και σε λοιπούς
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επαγγελματικούς χώρους πέραν του εκπαιδευτικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στο Τμήμα σε
σχετικά ικανοποιητικό βαθμό καλύπτει αυτήν την απαίτηση καθώς υπάρχουν απόφοιτοί μας που
επιτυχώς δραστηριοποιούνται σε διάφορους εργασιακούς τομείς (μετάφραση και διερμηνεία,
υποτιτλισμός ταινιών, Ελληνογερμανικό επιμελητήριο, επιχειρηματικότητα κλπ.). Ωστόσο, το
συγκεκριμένο σημείο επιδέχεται περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο
συζητώνται αλλαγές και προσθήκες στο πρόγραμμα σπουδών (συνδυαστικά μαθήματα και με
άλλα Τμήματα, εισαγωγή νέων γνωστικών πεδίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, επέκταση της
πρακτικής άσκησης, π.χ. στα επιμελητήρια και τον τουρισμό, κλπ.), ώστε οι πτυχιούχοι μας με
πιο στοχευμένο τρόπο να αποκτούν τα εφόδια για εξειδικευμένα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης
που άπτονται των ανθρωπιστικών σπουδών και των ξένων γλωσσών (πχ. δημοσιογραφία,
πολιτιστικό μάνατζμεντ, εκδόσεις κλπ.).
Στο ΤΓΓΦ η «κουλτούρα της αξιολόγησης» καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμη
θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία με την ΑΔΙΠ και τις ΜΟΔΙΠ (π.χ. εξωτερική αξιολόγηση του
Νέου Προγράμματος Σπουδών, πρόσθετα ερωτηματολόγια στους φοιτητές κλπ.). Ως
επακόλουθο αυτών των διαδικασιών έχει συσσωρευθεί πολύτιμη εμπειρία, αλλά παράλληλα
αναπτύχθηκε και κριτική διάθεση ως προς τους τρόπους και τα αποτελέσματα των
αξιολογήσεων. Σ’ αυτά τα συμφραζόμενα αναγνωρίζουμε τις όποιες δυστοκίες της
νεοεισαχθείσας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους φοιτητές και επιδεικνύουμε προθυμία για
την αντιμετώπισή τους. Πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν σε βάθος στα
Τμήματα και στις σχολές, ίσως και σε Ημερίδα (ενδεχομένως φιλοξενούμενης από το ΤΓΓΦ) με
αποκλειστικό θέμα την αξιολόγηση των μαθημάτων, έτσι ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων
και να γίνουν εμφανή τα διάφορα προβλήματα, γεγονός που θα οδηγήσει στην επίλυσή τους.
Επίσης, πρέπει να υπάρξουν έγκυρες έρευνες σχετικά με τα κίνητρα και τους τρόπους
αντίδρασης των Ελλήνων φοιτητών σε αυτές τις μεθόδους (ηλεκτρονικής) αξιολόγησης που είναι
για αυτούς ακόμη ξένες. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος εκφράζει τη διάθεση να συμβάλει και σ’ αυτόν
τον τομέα.
Τα αρνητικά σημεία διαπιστώνεται ότι εδράζονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες (έλλειψη
προσωπικού και πόρων, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της Πολιτείας) και αποτελούν απειλή για
την παρεχόμενη ποιότητα σπουδών, ακόμη και για την εξακολούθηση βασικών λειτουργιών του
Τμήματος (π.χ. πρακτική άσκηση, μαθήματα Ολλανδικών, λειτουργία της Γραμματείας,
μετάβαση σε συνέδρια, πρόσκληση επισκεπτών από το εξωτερικό, συμμετοχή των
μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα) – πόσο μάλλον για τη σχεδιαζόμενη
επέκτασή τους. Η επιδείνωση δε στο εργασιακό περιβάλλον του Α.Π.Θ. επηρεάζει άμεσα το
προσωπικό μας και συν τοις άλλοις αποτελεί τροχοπέδη στη δημιουργικότητά του.
Επιπροσθέτως, όλα τα παραπάνω αυξάνουν το φόρτο εργασίας για κάθε ένα τα μέλη του
Τμήματος (ακόμη και πέραν των καθηκόντων του) καθιστώντας ολοένα και δυσχερέστερη την
διεκπεραίωση των διδακτικών, ερευνητικών και διοικητικών του υποχρεώσεων. Παρ’ όλες,
ωστόσο, τις αντίξοες συνθήκες το σθένος και η αυταπάρνηση του προσωπικού είναι
αξιοσημείωτα. Αλλά και οι φοιτητές/φοιτήτριες βιώνουν αισθήματα απογοήτευσης και
αποθάρρυνσης (των οποίων γινόμαστε συχνά αποδέκτες) λόγω των δυσμενών συνθηκών. Η
παρακολούθηση μαθημάτων σε κρύες, μη καθαρές αίθουσες (ενίοτε σε κατάσταση
συνωστισμού), η αθλιότητα στους χώρους υγιεινής, η έλλειψη βιβλίων για την εκπόνηση των
εργασιών τους κλπ. – όλ’ αυτά σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στα όνειρα και τις προσδοκίες που
είχαν όταν εισέρχονταν στο πανεπιστήμιο.
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10. Σχέδια βελτίωσης
Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των
αρνητικών σημείων και την ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας προτεραιότητες με
βάση τις δυνατότητές του.

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.
Στο βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα προβλέπεται η αναμόρφωση των
προγραμμάτων σπουδών στο ΠΜΣ. Στο πλαίσιο διατμηματικής συνεργασίας ανάμεσα στα
Τμήματα της ΦΛΣ προβλέπονται στενότερες συνεργασίες. Ήδη έχει ξεκινήσει μία ομάδα
εργασίας με εκπροσώπους μέλη ΔΕΠ όλων των Τμημάτων της ΦΛΣ να εργάζεται προς αυτή την
κατεύθυνση που αφορά την εφαρμογή του Ν. 4009 (ΧΕ 2013), ενώ γίνεται προσπάθεια για κοινά
προγράμματα στο πλαίσιο του δικτύου Συγκριτικής Γραμματολογίας.
Επίσης, προβλέπεται ισχυρότερη διεθνοποίηση του Τμήματος όσον αφορά την ερευνητική
δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, αυξάνοντας τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε περισσότερα
διεθνή έγκριτα περιοδικά με τη μέθοδο peer review. Ακόμα, προβλέπεται η συνέχιση της
δραστηριότητας του Τμήματος στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων κλπ. .
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη φιλόδοξα ερευνητικά και εκδοτικά εγχειρήματα τα οποία
αγκαλιάστηκαν από όλα τα μέλη του Τμήματος και από τους φοιτητές (Πρόγραμμα
Μνημοσύνη, περιοδικό Όψεις, έκδοση των Πρακτικών του επετειακού συνεδρίου, σειρά
Hellenogermanica, Πρόγραμμα: «Μελέτη των συναισθημάτων μέσα από σώματα κειμένων
διδασκόμενων» σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με το Πανεπιστήμιο του Poitier της Γαλλίας
κλπ.), για τα οποία υπάρχει σταθερή βούληση να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Επίσης, είναι
κοινή απόφαση να εντατικοποιηθεί η αναζήτηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ.
DAAD).

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών
σημείων.


Άνοιγμα του Τμήματος και σε άλλους τομείς (τουρισμό, εκδοτικούς οίκους, ΜΜΕ
κ.ά.),



Επέκταση της ΠΑ σε επιμελητήρια, στον τουρισμό και σε εκδοτικούς οίκους



Περισσότερα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα



Αύξηση των υποψηφίων διδακτόρων και συμμετοχή αυτών καθώς και των
μεταπτυχιακών φοιτητών σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα



Δημιουργία ενός φυτωρίου μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών



Διεθνοποίηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών μέσω της ερευνητικής
παραμονής τους σε Ιδρύματα της αλλοδαπής, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει
σύμφωνο συνεργασίας (π.χ. LLP/Erasmus)



Δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου ερευνητών ανάμεσα στα Ιδρύματα που
συνεργάζεται το Τμήμα, αλλά και σε νέα με τα οποία θα συνάψει συνεργασίες. Ήδη
γίνονται διεργασίες προς αυτήν την κατεύθυνση με ομόλογα Τμήματα της Νότιας
Ευρώπης.
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Εφαρμογή κοινών curricula, προγραμμάτων με κοινά πτυχία ("joint-degree")

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Απαραίτητη κρίνεται η στελέχωση της Μονάδας Αξιολόγησης του Ιδρύματος και η κατάρτιση
διοικητικών υπαλλήλων στις διαδικασίες συλλογής και ελέγχου των στοιχείων αξιολόγησης.
Ακόμα, απαραίτητη κρίνεται η στελέχωση των 8 Γραμματειών ή/και ο συντονισμός αυτών σε
επίπεδο Φιλοσοφικής Σχολής
Απαραίτητη κρίνεται επίσης η ενίσχυση των ανεξάρτητων σπουδαστηρίων/βιβλιοθηκών, με
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση μεγαλύτερη εξυπηρέτηση φοιτητών και διδασκόντων.
10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.
Απαραίτητος κρίνεται ο πενταετής προγραμματισμός του αριθμού εισακτέων, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη
τις υποδομές και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος.



Απαραίτητη κρίνεται, ακόμα,



η αύξηση της χρηματοδότησης από το κράτος. Η μείωση του προϋπολογισμού του
Τμήματος την τελευταία διετία είναι δραματική, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία
χρηματοδότηση για την έρευνα



η επαρκής στελέχωση των Γραμματειών. Η διαθεσιμότητα στο διοικητικό προσωπικό
χωρίς κάποιο σχεδιασμό και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναλογία μεταξύ μελών ΔΕΠ,
φοιτητών και διοικητικού προσωπικού, έχει οδηγήσει τη γραμματεία του Τμήματος σε
εξαιρετικά δεινή κατάσταση, με αποτέλεσμα να λειτουργεί κατά βάση με μία μόνο
υπάλληλο, την προϊσταμένη με ανάθεση



ο άμεσος διορισμός μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί



η άμεση προκήρυξη νέων θέσεων οι οποίες έχουν προκύψει από
αποχώρηση/συνταξιοδότηση



οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος,



η χρηματοδότηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, μετά την κατάργηση των
θέσεων ΠΔ 407/80.

Τέλος, θα πρέπει το κράτος να χρηματοδοτεί έτσι τα Πανεπιστήμια, ώστε τα κονδύλια να
επαρκούν για θέρμανση, καθαριότητα και φύλαξη των χώρων.
Προτείνουμε η Πολιτεία να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις μας και να χρηματοδοτήσει
επαρκώς το Τμήμα. Ακόμη, προτείνουμε την άμεση στελέχωση του διδακτικού και διοικητικό
προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τον αριθμό των φοιτητών,
την αναλογία φοιτητών/διδασκόντων/διοικητικού προσωπικού, με σκοπό την απρόσκοπτη
λειτουργία του Τμήματος σε διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.
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11. Πίνακες1
------------------------------------------------------1. Χρησιμοποιήσαμε τους επικαιροποιημένους από την ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ. πίνακες, έτσι όπως
αυτοί εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ αντί για τους παλαιούς πίνακες του 2011 που
συνόδευαν το Πρότυπο Σχήμα της ΑΔΙΠ.
(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)
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Πίνακες ΕΕΑ - Στατιστικά
ΠΙΝΑΚΑΣ 0 : Επιτομή στοιχείων
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή Δεδομένων
(Π1) Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ

(α)

201213

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

19

19

18

18

16

15

15

10

11

11

12

12

12

12

12

735

698

653

593

563

497

437

418

120

110

120

120

119

129

83

107

156

157

158

146

138

153

103

132

120

107

94

111

71

94

82

96

7,12

7,05

7,13

7,07

7,08

7,27

7,31

7,31

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

18

25

10

10

(β)
(Π1) Λοιπό προσωπικό (μόνιμο)

(α)
(β)

(Π2) Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών
σε κανονικά έτη φοίτησης (2xN)

(α)
(β)

(Π3) Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλαδικές

(α)
(β)

(Π3) Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων
φοιτητών

(α)
(β)

(Π7) Αριθμός αποφοίτων

(α)
(β)

(Π6) Μ.Ο. βαθμού πτυχίου

(α)
(β)

(Π4) Προσφερόμενες θέσεις σε ΠΜΣ

(α)
(β)

(Π4) Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ

(α)

10

19

(β)
(Π12) Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την
απόκτηση πτυχίου

(α)

42

42

42

42

42

42

42

42

26

26

26

26

26

26

26

26

51

55

55

43

46

56

52

55

(β)
(Π12) Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων

(α)
(β)

(Π12) Συνολικός αριθμός προσφερομένων
μαθημάτων επιλογής1

(α)
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Περιγραφή Δεδομένων

201213

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

39

32

37

28

33

40

36

32

1

1

1

1

1

2

1

(β)
(Π15) Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ

(α)
(β)

(Π16) Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)2

(α)
(β)

(Π17) Διεθνείς συμμετοχές

(α)
(β)

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Εδώ εμφανίζονται τα μαθήματα Κατεύθυνσης και Επιλογής ως σύνολο
2. Δεν κρατήθηκαν σχετικά στοιχεία από τους συναδέλφους (βλ. κείμενο Έκθεσης Αξιολόγησης 2012-13)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Εξέλιξη προσωπικού1
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
201213

Περιγραφή ∆εδομένων
Καθηγητές - Σύνολο (Α)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Νέες προσλήψεις

3

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Από εξέλιξη (Θ)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Από εξέλιξη (Α)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Σύνολο (Θ)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Σύνολο (Α)

-

(α)
(β)

Καθηγητές - Παραιτήσεις (Θ)

-

(α)
(β)

Καθηγητές - Παραιτήσεις (Α)

-

(α)
(β)

Καθηγητές - Συνταξιοδοτήσεις (Θ)

-

(α)
(β)

Καθηγητές - Συνταξιοδοτήσεις (Α)

-

(α)
(β)

Καθηγητές - Νέες προσλήψεις (Θ)

-

(α)
(β)

Καθηγητές - Νέες προσλήψεις (Α)

2

(α)
(β)

Καθηγητές - Από εξέλιξη (Θ)

1

(α)
(β)

Καθηγητές - Από εξέλιξη (Α)

201011

(α)
(β)

Καθηγητές - Σύνολο (Θ)

201112

1

(α)
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200910

200809

200708

200607

200506

201213

Περιγραφή ∆εδομένων

201112

201011

(Α)
(β)
Αν. Καθηγητές - Νέες προσλήψεις
(Θ)

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Συνταξιοδοτήσεις
(Α)

-

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές Συνταξιοδοτήσεις (Θ)

-

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές Συνταξιοδοτήσεις (Α)

1

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Νέες
προσλήψεις (Θ)

1

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Νέες
προσλήψεις (Α)

9

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Από εξέλιξη (Θ)

1

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Από εξέλιξη (Α)

-

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Σύνολο (Θ)

-

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Σύνολο (Α)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Παραιτήσεις (Θ)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Παραιτήσεις (Α)

-

(α)
(β)

Αν. Καθηγητές - Συνταξιοδοτήσεις
(Θ)

-

-

(α)
(β)

-
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200910

200809

200708

200607

200506

201213

Περιγραφή ∆εδομένων
Επικ. Καθηγητές - Παραιτήσεις (Α)

∆ΕΠ - Σύνολο (Θ)

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

(α)
(β)

∆ΕΠ - Σύνολο (Α)

-

(α)
(β)

Λέκτορες - Παραιτήσεις (Θ)

2

(α)
(β)

Λέκτορες - Παραιτήσεις (Α)

1

(α)
(β)

Λέκτορες - Συνταξιοδοτήσεις (Θ)

-

(α)
(β)

Λέκτορες - Συνταξιοδοτήσεις (Α)

-

(α)
(β)

Λέκτορες - Νέες προσλήψεις (Θ)

200506

(α)
(β)

Λέκτορες - Νέες προσλήψεις (Α)

200607

(α)
(β)

Λέκτορες - Από εξέλιξη (Θ)

200708

(α)
(β)

Λέκτορες - Από εξέλιξη (Α)

200809

(α)
(β)

Λέκτορες - Σύνολο (Θ)

200910

(α)
(β)

Λέκτορες - Σύνολο (Α)

201011

(α)
(β)

Επικ. Καθηγητές - Παραιτήσεις
(Θ)

201112

-

(α)
(β)

3

(α)

16

16

16

16

16

16

16

14

0

0

0

0

0

0

0

0

(β)
∆ΕΠ - Από εξέλιξη (Α)

(α)
(β)
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Περιγραφή ∆εδομένων
∆ΕΠ - Από εξέλιξη (Θ)

(α)

201213

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

5

(β)
∆ΕΠ - Νέες προσλήψεις (Α)

(α)
(β)

∆ΕΠ - Νέες προσλήψεις (Θ)

(α)
(β)

∆ΕΠ - Συνταξιοδοτήσεις (Α)

(α)
(β)

∆ΕΠ - Συνταξιοδοτήσεις (Θ)

(α)
(β)

∆ΕΠ - Παραιτήσεις (Α)

(α)
(β)

∆ΕΠ - Παραιτήσεις (Θ)

(α)
(β)

ΕΕ∆ΙΠ (Α)

(α)
(β)

ΕΕ∆ΙΠ (Θ)

(α)
(β)

Συμβάσεις διδασκαλίας (Α)

(α)
(β)

Συμβάσεις διδασκαλίας (Θ)

(α)
(β)

ΕΤΕΠ (Α)

(α)
(β)

ΕΤΕΠ (Θ)

(α)
(β)

∆ιοικητικό προσωπικό (Α)

(α)
(β)

∆ιοικητικό προσωπικό (Θ)

(α)
(β)
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(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ο πίνακας αυτός μάς δόθηκε από την ΜΟΔIΠ του Α.Π.Θ. σε αυτή τη μορφή (βλ. ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ
http://qa.auth.gr/el/eea_tables, ανακτήθηκε στις 6.12.2013).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Εξέλιξη συνόλου εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα έτη σπουδών
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή ∆εδομένων
Προπτυχιακοί

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

1121

1067

1031

978

950

892

838

822

(α)

135 1

49

50

39

31

20

13

0

(β)

532

(α)

541

17

11

11

11

10

6

0

(β)

182

(α)
(β)

Μεταπτυχιακοί

∆ιδακτορικοί

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Οι αριθμοί εμφανίζονται διογκωμένοι, διότι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας περιλαμβάνει σε αυτούς όλους τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλα τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών, στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.
2. Αυτές είναι οι πραγματικές τιμές που εξάγονται από έρευνα στη Γραμματεία του Τμήματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Εξέλιξη αριθμού νεο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή ∆εδομένων
Εισαγωγικές εξετάσεις

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

107

110

120

120

119

129

83

111

0

0

11

7

2

0

0

0

13

14

11

7

9

5

5

1

8

11

10

9

7

14

7

8

36

28

17

10

10

10

11

9

156

157

158

146

138

153

103

131

(α)

0

0

0

0

0

0

2

4

(β)

21

21

(α)
(β)

Μετεγγραφές (εισροές)

(α)
(β)

∆ιαγραφές

(α)
(β)

Κατατακτήριες εξετάσεις

(α)
(β)

Άλλες κατηγορίες

(α)
(β)

Σύνολο φοιτητών

(α)
(β)

Σύνολο αλλοδαπών φοιτητών

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.

92

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Εξέλιξη αριθμού θέσεων και αποφοίτων του ΠΜΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο
Περιγραφή Δεδομένων
Σύνολο αιτήσεων

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

10

10

19

16

16

18

25

-

-

2

2

1

14

14

14

14

14

10

8

17

7

9

10

5

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

(α)
(β)

Αιτήσεις αποφοίτων Τμήματος

(α)
(β)

Αιτήσεις αποφοίτων άλλων Τμημάτων

(α)

3

(β)
Σύνολο προσφερομένων θέσεων

(α)

14

14

(β)
Σύνολο εγγραφέντων

(α)

14

13

10

13

(β)
Σύνολο αποφοιτησάντων

(α)
(β)

Σύνολο αλλοδαπών εγγραφέντων

(α)
(β)

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Περιγραφή Δεδομένων
Σύνολο αιτήσεων

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

1

5

0

0

1

6

7

(α)
(β)

Αιτήσεις αποφοίτων Τμήματος

(α)
(β)

Αιτήσεις αποφοίτων άλλων Τμημάτων

(α)
(β)

Σύνολο προσφερομένων θέσεων

(α)
(β)

Σύνολο εγγραφέντων

(α)

1

5

0

(β)
Σύνολο αποφοιτησάντων

(α)

0

1

4

6

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(β)
Σύνολο αλλοδαπών εγγραφέντων

(α)
(β)

Επεξήγηση: Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου αποφοίτων ΠΠΣ1
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή ∆εδομένων
Σύνολο αποφοιτησάντων

(α)

201213

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

70

107

94

111

71

94

82

96

0

1

1

3

1

1

3

1

0,00

0,93

1,06

2,70

1,41

1,06

3,66

1,04

36

58

48

59

39

44

24

37

51,43

54,21

51,06

53,15

54,93

46,81

29,27

38,54

27

44

37

41

24

39

51

51

38,57

41,12

39,36

36,94

33,80

41,49

62,20

53,13

7

4

8

8

7

10

4

7

10,00

3,74

8,51

7,21

9,86

10,64

4,88

7,29

7,12

7,05

7,13

7,07

7,08

7,27

7,31

7,31

(β)
Πλήθος αποφοίτων με βαθμό 5,05,9

(α)
(β)

Ποσοστό % αποφοίτων με βαθμό
5,0-5,9

(α)
(β)

Πλήθος αποφοίτων με βαθμό 6,06,9

(α)
(β)

Ποσοστό % αποφοίτων με βαθμό
6,0-6,9

(α)
(β)

Πλήθος αποφοίτων με βαθμό 7,08,4

(α)
(β)

Ποσοστό % αποφοίτων με βαθμό
7,0-8,4

(α)
(β)

Πλήθος αποφοίτων με βαθμό 8,510,0

(α)
(β)

Ποσοστό % αποφοίτων με βαθμό
8,5-10,0

(α)
(β)

ΜΟ βαθμολογίας αποφοίτων

(α)
(β)

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------1.Η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, διότι στον πίνακα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι της περιόδου
Σεπτεμβρίου (βλ. και υποσημείωση στον Πίνακα 0). Έτσι, αφενός οι αριθμοί των αποφοιτησάντων εμφανίζονται μειωμένοι αλλά
και η βαθμολογία ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό αποτέλεσμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Εξέλιξη αριθμού αποφοίτων ΠΠΣ και διάρκεια σπουδών1
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
201213

Περιγραφή ∆εδομένων
Αποφοιτήσαντες μετά από Ν έτη
σπουδών

(α)

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

43

40

40

27

56

46

81

27

20

35

19

20

19

10

12

16

22

10

8

8

3

12

6

7

7

4

4

1

5

5

5

2

0

2

0

2

3

1

1

2

0

0

3

1

1

1

0

1

0

3

3

0

4

4

2

1

539

496

488

457

418

398

372

107

94

111

71

94

82

96

(β)
Αποφοιτήσαντες μετά από (Ν+1) έτη
σπουδών

(α)
(β)

Αποφοιτήσαντες μετά από (Ν+2) έτη
σπουδών

(α)
(β)

Αποφοιτήσαντες μετά από (Ν+3) έτη
σπουδών

(α)
(β)

Αποφοιτήσαντες μετά από (Ν+4) έτη
σπουδών

(α)
(β)

Αποφοιτήσαντες μετά από (Ν+5) έτη
σπουδών

(α)
(β)

Αποφοιτήσαντες μετά από (Ν+6) έτη
σπουδών

(α)
(β)

Αποφοιτήσαντες μετά από περισσότερα
των (Ν+6) έτη σπουδών

(α)
(β)

Μη αποφοιτήσαντες μετά από
περισσότερα των Ν έτη σπουδών

(α)
(β)

Σύνολο αποφοιτησάντων

(α)
(β)

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.
Επεξηγήση:
– Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα. (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4
έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη).
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας στατιστικά στοιχεία από το τελευταίο έτος, διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, εφόσον δεν έχουν
συμπεριληφθεί οι απόφοιτοι της περιόδου Σεπτεμβρίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει στατιστική επεξεργασία στοιχείων.
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών1
Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση
(μήνες)*
Έτος Αποφοίτησης

Συνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

6

12

24

Μη ενταχθέντες –
συνέχεια σπουδών

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Σύνολο

-------------------------------------------------------------------------1. Το Τμήμα δεν διαθέτει σχετικά στατιστικά στοιχεία.

*

Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η
επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : Συμμετοχή σε ∆ιαπανεπιστημιακά ή ∆ιατμηματικά ΠΠΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
201213

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

(α)

11

13

9

0

0

0

0

0

(β)

28

3

5

2

8

0

0

0

Περιγραφή ∆εδομένων
Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν
σε άλλο Τμήμα (εσωτερικού)

(α)
(β)

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν
σε άλλο Τμήμα (ευρωπαϊκό)

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν
σε άλλο Τμήμα (εξωτερικού)

(α)
(β)

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Τμημάτων
(εσωτερικού)

(α)
(β)

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Τμημάτων
(ευρωπαϊκών)

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Τμημάτων
(εξωτερικού)

(α)

2

(β)

5

(α)
(β)

∆ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε
άλλο Τμήμα (εσωτερικού)

(α)
(β)

∆ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε
άλλο Τμήμα (ευρωπαϊκό)

∆ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε
άλλο Τμήμα (εξωτερικού)

(α)

0

(β)

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(α)
(β)

∆ΕΠ άλλων Τμημάτων (εσωτερικού)
που δίδαξαν στο Τμήμα

(α)
(β)

∆ΕΠ άλλων Τμημάτων (ευρωπαϊκών)
που δίδαξαν στο Τμήμα

∆ΕΠ άλλων Τμημάτων (εξωτερικού)
που δίδαξαν στο Τμήμα

(α)

0

(β)

4

(α)
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201213

Περιγραφή ∆εδομένων

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

(β)

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.
ΣΧΟΛΙΑ: Τα στοιχεία που αναφερουν οι πίνακες της ΜΟ∆ΙΠ διαφέρουν από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
Τμήμα.
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών2

Έτος Αποφοίτησης

Συνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων
ΠΜΣ

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση
(μήνες)*
6

12

24

Μη ενταχθέντες –
συνέχεια σπουδών

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Σύνολο

2. Το Τμήμα δεν διαθέτει σχετικά στατιστικά στοιχεία

*

Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός
του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : Συμμετοχή σε ∆ιαπανεπιστημιακά ή ∆ιατμηματικά ΠΜΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Περιγραφή ∆εδομένων
Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν
σε άλλο Τμήμα (εσωτερικού)

201213

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

0

0

0

0

0

0

0

0

(α)
(β)

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν
σε άλλο Τμήμα (ευρωπαϊκό)

(α)
(β)

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν
σε άλλο Τμήμα (εξωτερικού)

(α)
(β)

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Τμημάτων
(εσωτερικού)

(α)
(β)

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Τμημάτων
(ευρωπαϊκών)

(α)

3

2

2

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(β)
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Τμημάτων
(εξωτερικού)

(α)
(β)

∆ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε
άλλο Τμήμα (εσωτερικού)

∆ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε
άλλο Τμήμα (ευρωπαϊκό)

∆ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε
άλλο Τμήμα (εξωτερικού)

(α)
(β)

2

(α)

0

(β)

3

(α)
(β)

∆ΕΠ άλλων Τμημάτων (εσωτερικού)
που δίδαξαν στο Τμήμα

∆ΕΠ άλλων Τμημάτων (ευρωπαϊκών)
που δίδαξαν στο Τμήμα

∆ΕΠ άλλων Τμημάτων (εξωτερικού)
που δίδαξαν στο Τμήμα

(α)
(β)

71

(α)

0

(β)

14

(α)
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201213

Περιγραφή ∆εδομένων

201112

201011

200910

200809

200708

200607

200506

(β)

(α): Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα του ΑΠΘ.
(β): Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες και είναι επεξεργάσιμα.
-----------------------------------------------------------------------1. Εδώ ο πίνακας θα έπρεπε να διευκρινίζει, αν και μια διάλεξη σε μάθημα του ΠΜΣ δικαιολογεί την έκφραση "δίδαξαν".
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Μαθήματα ΠΠΣ1
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 76
Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Εβδ.

Διδάσκων

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

ΓΕΡ101

1

6

Υ

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ,
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

264

239

148

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩ102

1

5

Υ

3

ΚΟΙΛΙΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

344

180

121

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΑΙ103

1

5

Υ

3

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

196

170

151

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

ΛΟΓ104

1

5

Υ

3

ΡΑΣΙΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

237

175

111

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΟΓ105

1

5

Υ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

303

214

119

272

218

130

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

ΓΕΡ201

2

6

Υ

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ,
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΓΛΩ202

2

5

Υ

3

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

277

166

152

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΚΕΠΑΓ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ

ΔΙΔ207

2

5

Υ

3

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΝΑΤΕ

182

38

28

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΙ203

2

5

Υ

3

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

209

156

122

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ

ΛΟΓ204

2

5

Υ

3

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

393

231

156

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι

ΛΟΓ208

2

5

Υ

3

ΡΑΣΙΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

213

134

58

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ

ΓΕΡ301

3

6

Υ

4

ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ,
SCHIEBEL JUDITH

299

242

159

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ:
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΛΩ302

3

5

Υ

3

ΣΙΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ

258

178

110

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ:
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ

ΔΙΔ307

3

5

Υ

3

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

247

190

138

103

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Εβδ.

Διδάσκων

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι

ΜΕΤ303

3

5

Υ

3

ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

252

196

137

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙΙ

ΛΟΓ304

3

5

Υ

3

ΣΤΟΥΡΜΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΕΛΚΕΙΡΕΝΕ

304

149

135

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

ΛΟΓ308

3

5

Υ

3

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

368

238

127

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV

ΓΕΡ401

4

6

Υ

4

ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ,
SCHIEBEL JUDITH

315

235

155

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙV:
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ/ΣΗΜΑΣΙΟΛ
ΟΓΙΑ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
(ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΓΛΩ402

4

5

Υ

3

ΜΠΟΥΤΟΥΛΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ

426

237

174

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΙ

ΜΕΤ403

4

5

Υ

3

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΟΥΛΑ

293

217

158

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΔ407

4

5

Υ

3

ΣΑΠΙΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

305

217

163

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΛΟΓ409

4

5

Υ

3

ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

465

239

191

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΛΟΓ410

4

5

Υ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

237

72

33

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΓΕΡ501

5

5

Υ

3

ΒΟΛΦΡΟΥΜ
ΓΙΟΥΤΤΑ-ΑΝΝΑ

194

116

107

6

ΣΑΠΙΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

131

112

111

143

106

106

Τίτλος
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ IV:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΏΣΣΑΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΔΙΔ707

7

12

Υ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ V: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΔ807

8

12

Υ

6

ΣΑΠΙΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΛΩ: ΣΥΝΤΑΞΗ Ι:
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΚ0003

5.Πτ.

0

Υ

3

ΣΙΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ

33

30

28

ΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΚ0022

5.-

0

Υ

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

51

35

35

104

Τίτλος

Κωδ.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Εβδ.

Πτ.

Διδάσκων

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΧΑΡΙΣ-ΟΛΓΑ

ΓΛΩ: ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΨΗ

ΑΚ0038

5.Πτ.

0

Υ

3

ΣΙΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ

37

29

27

ΓΛΩ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΑΚ0057

5.Πτ.

0

Υ

3

ΣΙΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ

42

38

35

ΓΛΩ:
ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΚ0064

5.Πτ.

0

Υ

3

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

88

85

85

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΚ0073

5.Πτ.

0

Υ

3

ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

73

38

38

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ

ΑΚ0078

5.Πτ.

7

Υ

3

ΒΟΛΦΡΟΥΜ
ΓΙΟΥΤΤΑ-ΑΝΝΑ

22

20

20

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΚ0079

5.Πτ.

7

Υ

3

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΝΑΤΕ

35

33

33

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΑΚ0080

5.Πτ.

7

Υ

3

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

90

85

84

ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΑΚ0081

5.Πτ.

7

Υ

3

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΝΑΤΕ

29

28

28

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΚ0082

5.Πτ.

7

Υ

3

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

119

117

115

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΑΚ0083

5.Πτ.

7

Υ

3

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΟΥΛΑ

12

8

8

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

ΑΚ0084

5.Πτ.

7

Υ

3

ΒΟΛΦΡΟΥΜ
ΓΙΟΥΤΤΑ-ΑΝΝΑ

38

26

25

ΤΥΠΟΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ "ΣΤΟΝ
ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΤΣΜΟΥ"

ΑΚ0085

5.Πτ.

7

Υ

3

ΒΟΛΦΡΟΥΜ
ΓΙΟΥΤΤΑ-ΑΝΝΑ

34

29

25

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΚ0086

5.Πτ.

7

Υ

3

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΟΥΛΑ,
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

48

28

28

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΓΝΩΣΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΚ0087

5.Πτ.

7

Υ

3

ΣΙΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ

35

31

30

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ.

ΑΚ0088

5.Πτ.

7

Υ

3

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13

11

11

105

Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Εβδ.

Διδάσκων

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: CHRISTA
WOLF

ΒΚ0075

5.Πτ.

0

Υ

3

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

26

15

15

ΛΟΓ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
HEINRICH VON KLEIST

ΒΚ0081

5.Πτ.

7

Υ

3

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

29

8

8

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

ΒΚ0119

5.Πτ.

7

Υ

3

ΡΑΣΙΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

37

34

34

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ
ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ.

ΒΚ0120

5.Πτ.

7

Υ

3

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ

24

16

14

ΕΠΟΧΕΣ, ΕΙΔΗ, ΡΕΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Η
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΞΟΡΙΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΙΔΟΣ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΒΚ0122

5.Πτ.

7

Υ

3

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ

24

18

18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΒΚ0123

5.Πτ.

7

Υ

3

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΟΥΛΑ

32

25

25

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΜΕΣΑΙΩΝΑ: ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΙ ΝΑΟΙ

ΒΚ0125

5.Πτ.

7

Υ

3

ΡΑΣΙΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

36

26

24

ΕΠΟΧΕΣ, ΕΙΔΗ,
ΡΕΥΜΑΤΑ: Η
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΒΑΪΜΑΡΗΣ

ΒΚ0126

5.Πτ.

7

Υ

3

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ

10

6

6

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Ο ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ

ΒΚ0127

5.Πτ.

7

Υ

3

ΣΤΟΥΡΜΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΕΛΚΕΙΡΕΝΕ

28

17

17

ΕΠΟΧΕΣ, ΕΙΔΗ, ΡΕΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Η
ΟΜΑΔΑ ΄47

ΒΚ0128

5.Πτ.

7

Υ

3

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ

24

4

4

ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΑ
ΑΔΙΕΞΟΔΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΒΚ0130

5.Πτ.

7

Υ

3

ΖΑΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

13

6

6

ΒΚ0131

5.Πτ.

3

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΟΥΛΑ,
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

27

15

15

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

7

Υ

106

Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Εβδ.

Διδάσκων

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΠ0167

1.-Πτ

5

Υ

3

JANSSENS PETER

244

189

160

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

ΕΠ0176

1.-Πτ

5

Υ

3

JANSSENS PETER

203

107

88

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ V

ΕΠ0248

1.-Πτ

5

Υ

3

JANSSENS PETER

21

6

6

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ VI

ΕΠ0261

1.-Πτ

5

Υ

3

JANSSENS PETER

22

6

6

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ VII

ΕΠ_026
4

1.-Πτ

5

Υ

3

JANSSENS PETER

19

4

2

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ VIIΙ

ΕΠ_035
9

1.-Πτ

5

Υ

3

JANSSENS PETER

16

2

2

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
(LANDESKUNDE)

ΕΠ0388

1.-Πτ

5

Υ

3

SCHIEBEL JUDITH

38

31

31

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ι:
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΕΠ0282

1.-Πτ

5

Υ

3

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

122

70

59

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠ0341

1.-Πτ

5

Υ

3

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

88

16

14

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Ι

ΕΠ0370

1.-Πτ

5

Υ

3

ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ

71

49

48

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΙΙ

ΕΠ0375

1.-Πτ

5

Υ

3

ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ

123

79

76

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ι - ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΩΣ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠ0385

1.-Πτ

5

Υ

3

MEIHSNER MARIE

8

4

4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΝΕΑ,
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠ0386

1.-Πτ

5

Υ

3

MEIHSNER MARIE

17

7

7

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΕΠ0387

1.-Πτ

5

Υ

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ

99

44

39

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ0390

1.-Πτ

5

Υ

3

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ, ΖΑΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

28

4

4

107

Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Εβδ.

Διδάσκων

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ

ΕΠ0391

1.-Πτ

5

Υ

3

SCHIEBEL JUDITH

69

34

34

ΤΟ ΕΝΤΕΧΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΕΠ0392

1.-Πτ

5

Υ

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ

110

17

17

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WΕΒ 2.0

ΕΠ0393

1.-Πτ

5

Υ

3

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

44

12

12

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗΣ - ΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΛΩΣΣΙΚΟ /
ΓΛΩΣΣΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑ ΤΗΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΠ0394

1.-Πτ

5

Υ

3

MEIHSNER MARIE

54

22

20

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΩΣ
ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠ0395

1.-Πτ

5

Υ

3

MEIHSNER MARIE

37

5

5

--------------------------------------------------1. Συμπληρώσαμε τον Πίνακα 12, όπως αυτός μάς δόθηκε από τη ΜΟΔΙΠ. Εκεί δηλαδή ο πίνακας είναι ενιαίος, χωρίς να
χωρίζεται σε 12.1 και 12.2. Ωστόσο, η ΑΔΙΠ μπορεί ενδεικτικά να αντλήσει στοιχεία από την ΕΕΑ του 2011-2012.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : Μαθήματα ΠΜΣ1
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 15
Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Διδάσκων
Εβδ.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ: ΟΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΔ_ΧΕ_127

1.-3.

9

Υ

3

Εγγρα- Εξετα- Επιτυφέντες σθέντες χόντες

ΜΠΟΥΤΟΥΛΟΥΣΗ
16
ΕΛΕΝΗ

4

4

ΔΙΑΜΕΣΙΚΟΤΗΤΑ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ

ΛΠ_ΕΕ_128

2.

9

Υ

3

ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2

0

0

ΔΙΠΟΛΙΚΗ Η
ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤ
Α ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ?

ΓΔ_ΧΕ_125

1.-3.

9

Υ

3

ΣΑΠΙΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

8

8

8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ
ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ

ΛΠ_ΧΕ_110

1.-3.

9

Υ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

16

10

10

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ_Δ_1

ΓΔ_ΕΣΕ_1

11

3

Υ

Βλ.
ΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

9

9

9

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ_Δ_3

ΓΔ_ΕΣΕ_3

3.

3

Υ

Βλ.
ΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

7

7

7

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λ_Π_1

ΛΠ_ΕΣΕ_1

1.

3

Υ

Βλ.
ΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

2

2

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Η
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ

ΓΔ_ΕΕ_119

2.

9

Υ

3

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟ
Υ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8

0

0

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΔ_ΕΕ_120

2.

9

Υ

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Υ ΧΑΡΙΣ-ΟΛΓΑ

13

11

11

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΛΠ_ΕΕ_129

2.

9

Υ

3

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΟΥΛΑ

4

0

0

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ I

ΛΠ_ΧΕ_126

1.-3.

9

Υ

3

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ,
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Υ ΕΛΕΝΗ

9

8

8

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΛΠ_ΕΕ_130

2.

9

Υ

3

ΖΑΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

6

2

2

109

Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS

Κατηγ.

Ώρες/
Διδάσκων
Εβδ.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ IΙ

Εγγρα- Εξετα- Επιτυφέντες σθέντες χόντες

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Υ ΕΛΕΝΗ,
ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ

ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΑ
ΑΔΙΕΞΟΔΑ:
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ
ΘΕΑΤΡΟ

ΛΠ_ΕΕ_127

2.

9

Υ

3

ΖΑΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1

0

0

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΡΓΑ
ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΔ_ΧΕ_126

1.-3.

9

Υ

3

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΝΑΤΕ

16

16

16

ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΔ_ΕΕ_121

2.

9

Υ

3

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

9

0

0

110

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΠΜΣ ∆ιερμηνείας και Μετάφρασης
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 42
Τίτλος

Κωδ.

Εξαμ.

ECTS Κατηγ.

Ώρες/
Διδάσκων
Εβδ.

Εγγραφέντες

Εξετασθέντες

Επιτυχόντες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΙΙΙ

ΔΙΕΡ 3-032

1

4

1

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΗ

2

01

0

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ

ΔΙΕΡ 3-302

1

10

1

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΗ

2

0

0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ ΑΠΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΤ 4-302

1

0

1

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΗ

5

0

0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΠΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΤ 4-301

1

0

1

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΗ

5

0

0

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΕΡ 9-510

1

0

1

ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ
ΑΝΘΗ

7

0

0

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ : ΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 5
Τίτλος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδ.

ΕΛΠ
1-690

Εξαμ. ECTS Κατηγ.

252

12

2

Ώρες/
Διδάσκων
Εβδ.
ΜΠΟΚΛΟΥΝΤ-ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΙΝ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΑΟΥΜ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΥΡΜΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΕΛΚΕ
ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ
ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εγγραφέντες

5

ΕξεταΕπιτυχόντες
σθέντες

0

-----------------------------------------------------------------------------------1. Οι μηδενικές τιμές εμφανίζονται, διότι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη τα αποτελέσματα όλων των μαθημάτων.
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0

Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ)
Τίτλος ΠΜΣ: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο»
Έτος Αποφοίτησης

Συνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

2007-2008

3

0,00

0,00

66,67

33,33

8,50

2008-2009

2

0,00

0,00

0,00

100,00

8,80

2009-2010

6

0,00

0,00

33,33

66,67

8,40

2010-2011

5

0,00

0,00

20,00

80,00

8,92

2011-2012

10

0,00

0,00

20,00

80,00

9,11

2012-20131

-

-

-

-

-

-

Σύνολο

Επεξηγήσεις:
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό
που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6
(=5%)].
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε
για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4.
-------------------------------------------------------------------1. Δεν έχουν παραδοθεί τα αποτελέσματα όλων των μαθημάτων και επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν στατιστικά
συμπεράσματα για το τελευταίο έτος.
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

2008
2009
2010
2011
2012

9

7

12

4

4

2

11
48

Σύνολο

Επεξηγήσεις:
Α = Βιβλία/μονογραφίες
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Η = Άλλες εργασίες
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

113

Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος1
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

2008
2009
2010
2011
2012

Σύνολο

Επεξηγήσεις:
Α = Ετεροαναφορές
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
1. Βλ. κείμενο ΕΑ 2011-2012.
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος
2012-2013
Αριθμός συμμετοχών σε
διεθνή ανταγωνιστικά
ερευνητικά προγράμματα
Αριθμός μελών ΔΕΠ με
χρηματοδότηση από
διεθνείς φορείς ή διεθνή
προγράμματα έρευνας

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2

1

1

1

1

1

1

Ως συντονιστές
Ως συνεργάτες
(partners)

1

1

Αριθμός μελών ΔΕΠ με
διοικητικές θέσεις σε
διεθνείς
ακαδημαϊκούς/ερευνητικο
ύς οργανισμούς ή
επιστημονικές εταιρείες
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Σύνολο

