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ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ……………………….
Παλεπηζηήκην
Τκήκα:
Τνκέαο:
Όλνκα θαη ηίηινο δηδάζθνληνο:
Δπηζηεκνληθή εηδίθεπζε

Αλαθνηλψζεηο ζε
επηζη. ζπλέδξηα
(κε θξηηέο) ρσξίο
πξαθηηθά
Αλαθνηλψζεηο
ζε επηζη.
ζπλέδξηα
(ρσξίο θξηηέο)
ρσξίο πξαθηηθά
Άιια

Κεθάιαηα ζε
ζπιινγηθνχο
ηφκνπο

Πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ
ρσξίο θξηηέο

Πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ κε
θξηηέο

Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά
ρσξίο θξηηέο

Απιθμόρ δημοζιεύζευν
Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά
ρσξίο θξηηέο
ISI

Ι.1

Δπηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε
θξηηέο ISI

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ / ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΔΡΓΟ1
Βηβιία/κνλνγξ
αθίεο

Ι.

Άιιεο εξγαζίεο

Τίηινη θαη θσδηθνί
δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ

2008
2007
2006
2005
2004
Σχλνιν
Δπεξηγήζειρ: Άιια

Ι.2 Δπιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ
Αναθέπεηε ηιρ δημοζιεύζειρ ηηρ ηελεςηαίαρ πενηαεηίαρ ζύμθωνα με ηην παπαπάνω καηηγοπιοποίηζη

Αθνξά γλσζηηθά αληηθείκελα εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα Π.Γ. 123/1984, 390/1995, θαη 187/1996.
1

Γηαθξίζεηο/
Βξαβεία/
Τηκεηηθνί ηίηινη

Γηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο

Πξνζθιήζεηο γηα
δηαιέμεηο ζε
δηεζλή ζπλέδξηα

Σπκκεηνρέο ζε
ζπληαθηηθέο
επηηξνπέο
επηζηεκνληθψλ
πεξηνδηθψλ

Σπκκεηνρέο ζε
επηηξνπέο
επηζηεκνληθψλ
ζπλεδξίσλ

Βηβιηνθξηζίεο

Κξίζεηο εξγαζηψλ
ζε πεξηνδνθά /
ζπλέδξηα / βηβιία

Αλαθνξέο ηνπ
εηδηθνχ/
επηζηεκνληθνχ
ηχπνπ

Αναγνώπιζη ηος επιζηημονικού και άλλος έπγος
Δηεξναλαθνξέο

Ι.3

2008
2007
2006
2005
2004
Σύνολο
Δπεξηγήζειρ: Γιπλώμαηα εςπεζιηεσνίαρ, Βπαβεία, Τιμηηικοί ηίηλοι (επίηιμοι διδάκηοπερ, επιζκέπηερ
καθηγηηέρ, ακαδημαϊκοί, ανηεπιζηέλλονηα μέλη ακαδημιών κλπ)

Ι.4 Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα
Ι.4.1 Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή/θαη έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζπληνλίδεηε; Σε πνηα απιψο ζπκκεηέρεηε;

Ι.4.2 Σπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά
απηά πξνγξάκκαηα ή/θαη έξγα;

Ι.4.3 Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο ζαο
δξαζηεξηφηεηεο ην ηειεπηαίν έηνο;
Ι.4.4 Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο ζαο
δξαζηεξηφηεηεο ην ηειεπηαίν έηνο;
Ι.4.5 Πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο ζαο
δξαζηεξηφηεηεο ην ηειεπηαίν έηνο;

ΙΙ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ

(Αθοπά ηον κοινό επγαζηηπιακό σώπο και επγαζηηπιακό εξοπλιζμό )

ΙΙ.1

Ποιορ είναι ο ζςνολικόρ απιθμόρ αηόμυν ( πποπηςσιακών θοιηηηών,
μεηαπηςσιακών θοιηηηών, ςποτηθίυν διδακηόπυν, μελών ΓΔΠ) πος
σπηζιμοποιούν ηον επγαζηηπιακών σώπο ;

ΙΙ.2

Ποια είναι η ζςνολική επιθάνεια ηος επγαζηηπιακού σώπος πος
(ζςν)σπηζιμοποιείηαι;

ςμπληπώζηε ηα παπακάηυ πεδία ΙΙ.3 έυρ ΙΙ.13 έσονηαρ ςπότη ηην εξήρ κλίμακα:

Καθόλου
1
Απαράδεκτη

Λίγο
2
Μη ικανοποιητική

Μέτρια
3
Μέτρια

Πολύ
4
Ικανοποιητική

Πάρα πολύ
5
Πολύ καλή
1

ΙΙ.3

2

3

4

5

Δπάπκεια ηυν σώπυν ηυν επεςνηηικών επγαζηηπίυν.

ΙΙ.4 Καηαλληλόηηηα ηυν σώπυν ηυν επεςνηηικών επγαζηηπίυν.
ΙΙ.5

Ποιόηηηα ηυν σώπυν ηυν επεςνηηικών επγαζηηπίυν.

ΙΙ.6 Δπάπκεια ηος επγαζηηπιακού εξοπλιζμού.
ΙΙ.7

Καηαλληλόηηηα ηος επγαζηηπιακού εξοπλιζμού

ΙΙ.8 Ποιόηηηα ηος επγαζηηπιακού εξοπλιζμού
ΙΙ.9 Καλύπηοςν οι διαθέζιμερ ςποδομέρ ηιρ ανάγκερ ηηρ επεςνηηικήρ
διαδικαζίαρ;
ΙΙ.10 Πόζο ενηαηική σπήζη κάνεηε ηυν ζςγκεκπιμένυν επεςνηηικών
ςποδομών;
ΙΙ.11 Πόζο ζςσνά ανανεώνονηαι οι επεςνηηικέρ ςποδομέρ;
ΙΙ.12 Δίναι ζύγσπονορ ο ςπάπσυν εξοπλιζμόρ
ΙΙ.13 Ποια η λειηοςπγική καηάζηαζη ηος ςπάπσονηορ εξοπλιζμού;
ΙΙ.14 Ποιερ είναι οι ηςσόν ανάγκερ ανανέυζηρ/εκζςγσπονιζμού ηος επγαζηηπιακού
εξοπλιζμού;
α)
β)

ΙΙ.15 Ποια από ηα επεςνηηικά ζαρ ανηικείμενα δεν καλύπηονηαι από ηιρ διαθέζιμερ
ςποδομέρ;
α)
β)

ΙΙ.15 Πώρ επιδιώκεηε ηη σπημαηοδόηηζη για ππομήθεια, ζςνηήπηζη και ανανέυζη
ηυν επεςνηηικών ςποδομών;
α) εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
β) ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
γ) δεκφζηεο επελδχζεηο
δ) άιιν ( πεξηγξάςηε) ……………………………………………………………………………………………………………
ΙΙ.16 Έσεηε επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ
(α) Με ζπλαδέιθνπο ηνπ Τκήκαηνο ή κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο
ΝΑΙ

ΟΧΙ

(β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

(γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΙ.17 Τπάπσει ππακηική αξιοποίηζη ηυν επεςνηηικών ζαρ αποηελεζμάηυν;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σο παπακάηυ πεδίο «Πηςσιακέρ μελέηερ» ΓΔΝ ζςμπληπώνεηαι από ηα
μέλη ηος Γενικού Σμήμαηορ

ΙΙΙ. ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΜΔΛΔΣΔ
ΙΙΙ.1 Πόζερ πηςσιακέρ μελέηερ έσοςν εκπονηθεί ςπό ηην επίβλετή ζαρ ηην ηελεςηαία
πενηαεηία:
α) απφ 1- 10
β) απφ 10 – 50
γ) πάλσ απφ 50
ΙΙΙ.2 Πόζερ δημοζιεύζειρ ή ανακοινώζειρ έσοςν πποκύτει από ηα αποηελέζμαηα ηυν
πηςσιακών μελεηών πος εκπονήθηκαν ςπό ηην επίβλετή ζαρ;

ΙΙΙ.3 Ποιερ είναι οι πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ ηυν πηςσιακών μελεηών:
α) εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
β) ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
γ) δεκφζηεο επελδχζεηο
δ) άιιν (πεξηγξάςηε)…………………………………………………………………………………………………………….
1

2

3

ΙΙΙ.4 Καλύπηοςν οι διαθέζιμερ ςποδομέρ ηιρ ανάγκερ για ηην εκπόνηζη
ηυν πηςσιακών μελεηών;
ςμπληπώζηε ηο παπαπάνυ πεδίο ΙΙΙ.4 έσονηαρ ςπότη ηην εξήρ κλίμακα:

Καθόλου
1

Λίγο
2

Μέτρια
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

4

5

ΙV. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΜΔΛΔΣΔ
IV.1 Πόζερ μεηαπηςσιακέρ μελέηερ έσοςν εκπονηθεί ςπό ηην επίβλετή
ζαρ ηην ηελεςηαία πενηαεηία
ΙV.2 Πόζερ δημοζιεύζειρ ή ανακοινώζειρ έσοςν πποκύτει από ηα
αποηελέζμαηα ηυν μεηαπηςσιακών μελεηών πος εκπονήθηκαν ςπό
ηην επίβλετή ζαρ;

ΙV.3 ε πόζερ επιηποπέρ παπακολούθηζηρ
ζςμμεηείσαηε ηην ηελεςηαία πενηαεηία:

- αξιολόγηζηρ μεηαπηςσιακών μελεηών

α) εληφο Γ.Π.Α.

β) εθηφο Γ. Π.Α. (ζηελ Διιάδα)

γ) ζην εμσηεξηθφ
1

2

3

IV.4 Καλύπηοςν οι διαθέζιμερ ςποδομέρ ηιρ ανάγκερ για ηην εκπόνηζη
ηυν μεηαπηςσιακών μελεηών;
ςμπληπώζηε ηο παπαπάνυ πεδίο ΙV.4 έσονηαρ ςπότη ηην εξήρ κλίμακα:

Καθόλου
1

Λίγο
2

Μέτρια
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

4

5

V.1 ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΔ ΓΙΑΣΡΙΒΔ

V.1

Πόζερ διδακηοπικέρ διαηπιβέρ έσοςν εκπονηθεί ςπό ηην επίβλετή ζαρ
ηην ηελεςηαία πενηαεηία;

V.2

Πόζερ δημοζιεύζειρ ή ανακοινώζειρ έσοςν πποκύτει από ηα
αποηελέζμαηα ηυν διδακηοπικών διαηπιβών πος εκπονήθηκαν ςπό ηην
επίβλετή ζαρ;

V.3 ε πόζερ επιηποπέρ παπακολούθηζηρ - αξιολόγηζηρ διδακηοπικών ν
μελεηών ζςμμεηείσαηε ηην ηελεςηαία πενηαεηία:
α) εληφο Γ.Π.Α.

β) εθηφο Γ. Π.Α. (ζηελ Διιάδα)

γ) ζην εμσηεξηθφ

1
V.3

2

Καλύπηοςν οι διαθέζιμερ ςποδομέρ ηιρ ανάγκερ για ηην εκπόνηζη
ηυν διδακηοπικών διαηπιβών;

ςμπληπώζηε ηο παπαπάνυ πεδίο V.4 έσονηαρ ςπότη ηην εξήρ κλίμακα:

Καθόλου
1

Λίγο
2

Μέτρια
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

3

4

5

VI. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
VI.1 ε πόζερ επιηποπέρ ηος Σμήμαηορ
ζςμμεηείσαηε ηην ηελεςηαία πενηαεηία;

ή

ηος

Πανεπιζηημίος

VI.2 Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ ζσεηικέρ με ηη διοίκηζη και λειηοςπγία ηος
Ιδπύμαηορ ζςμμεηείσαηε ηην ηελεςηαία πενηαεηία;

VΙΙ. ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αλαθέξαηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.

