ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την
αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε ένα
σύνολο ενεργειών. Αρχικά, καταγράφηκαν τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) σχολών
συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου σε διεθνές επίπεδο. Στην συνέχεια
διεξήχθησαν τρεις μελέτες, οι οποίες αφορούν μία έρευνα απασχόλησης και
σταδιοδρομίας των απόφοιτων της σχολής, μία μελέτη ικανοποίησης των
προπτυχιακών φοιτητών καθώς και μία μελέτη ικανοποίησης πρός επιχειρήσεις που
απασχολούν απόφοιτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης. Η έρευνα αυτή
διερεύνησε επίσης, τη γνώμη των αποφοίτων αλλά και των προπτυχιακών φοιτητών
όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ανταγωνιστηκότητα του τμήματος
στην αγορά εργασίας. Επίσης στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά σε
προηγούμενες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν και γίνεται μία σύγκριση
των ερευνητικών αποτελεσμάτων ώστε να διαπιστωθούν οι αλλαγές και να βγουν
χρήσιμα συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση. Στη παρούσα εργασία
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μελετών αυτών και τα πρώτα συμπεράσματα
για τις τάσεις που επικρατούν σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο όσον αφορά το
προφίλ του μελλοντικού Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης που θα έχει ανάγκη η
αγορά εργασίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναμόρφωση του προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών του τμήματος και οι απόφοιτοι να ανταποκριθούν στις
αυριανές προκλήσεις. Στην αξιολόγηση των χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης
δεδομένων και πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Η μελέτη αποτελείται από έξι
παραγράφους.
Η δεύτερη παράγραφος αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος
Μ.Π.Δ. Στη τρίτη παράγραφο παρουσιάζεται μία μελέτη καταγραφής σχολών του
εξωτερικού με συναφές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στην τέταρτη
παράγραφο παρουσιάζονται οι προηγούμενες μελέτες που πραγματοποίησαν η
ερευνητική ομάδα του καθ. Ιωάννη Σίσκου και του Γραφείου Διασύνδεσης και
επίσης παρουσιάζονται οι μελέτες ικανοποίησης των προπτυχιακών φοιτητών, των
αποφοίτων μηχανικών καθώς επίσης και των επιχειρήσεων. Η πέμπτη παράγραφος
συνοψίζει προτάσεις για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών. Τα
παραρτήματα Α-Δ περιλαμβάνουν τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας , κάποια
στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Μ.Π.Δ. και τα ερωτηματολόγια τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν από τις ερευνητικές ομάδες καθώς επίσης και τους πίνακες με τις
σχολές του εξωτερικού που η ομάδα εργασίας εξέτασε.
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1 Στόχος του έργου αποτίμησης στο Τμήμα Μ.Π.Δ
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που
στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, την αναβάθμιση αλλά και την
αποτελεσματικότερη διασύνδεση με την παραγωγή και οικονομία των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών αλλά και διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος
Μ.Π.Δ.. Η Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών η οποία είναι
και ο αντικειμενικός σκοπός της συνολικής μελέτης πρέπει να γίνει με τέτοια
κριτήρια που θα αναδείξουν το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και να
πρετοιμάσει τον μελλοντικό ΜΠΔ για να ανταπεξέλθει στην αγορά εργασίας αλλά
και να τον προάγει σε έναν ολοκληρωμένο επιστήμονα και μηχανικό.
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Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2.1 Φιλοσοφία και στόχοι του Τμήματος
Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ξεκίνησε τη λειτουργία του
στο Πολυτεχνείο Κρήτης το Σεπτέμβριο του 1984 και είναι το πρώτο που ιδρύθηκε
στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε για να καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και
δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων
και υπηρεσιών.
Στην ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης οδήγησαν οι
εξής αναγκαιότητες:
• Ο αυξανόμενος διεθνής αλλά και εγχώριος ανταγωνισμός που απαιτεί την
αποτελεσματική εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας.
• Η πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών των οποίων το
υψηλό κόστος κτήσης και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άνθρωπο και το
περιβάλλον, δημιουργεί την απαίτηση για την υιοθέτηση μιας συνολικής
προσέγγισης η οποία να εξασφαλίζει έναν τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και
οικολογικά αποδεκτό τρόπο εφαρμογής τους.
• Η έλλειψη στη χώρα μας μηχανικών οι οποίοι εκτός από την ευχέρεια
αντιμετώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, θα διαθέτουν ανάλογη ευχέρεια στο
χειρισμό διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών,
φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής
έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών
επιστημών. Επίσης, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας, οι φοιτητές του Τμήματος
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έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Πανεπιστήμια χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης έχει ευρύ πεδίο δράσης.
Σήμερα, οι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης απασχολούνται σε όλα τα στάδια
της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς
οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς καινοτομικών
αλλαγών και σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης των
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν:
• Σχεδιασμός και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής
• Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων,
τηλεματικών εφαρμογών καθώς και ηλεκτρονικού εμπορίου

πολυμέσων,

• Σχεδιασμός προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων
• Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών
• Εφοδιαστική
• Δυναμική κατανομή πόρων
• Μελέτη και σχεδιασμός ρομποτικών εγκαταστάσεων
•
ηση και χρονικός προγραμματισμός έργων

Διοίκ

• Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
• Τηλεματική μεταφορών
• Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
• Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης
ομαδικών αποφάσεων
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό marketing, κ.λ.π.
Από το 1992 λειτουργεί στο Τμήμα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών, προσφέροντας τρεις κύκλους σπουδών:
¾

Οργάνωση και Διοίκηση

¾

Επιχειρησιακή έρευνα

¾

Συστήματα παραγωγής

Οι μεταπτυχιακές σπουδές καταλήγουν στην απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή/ και Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης έχει πραγματοποιήσει σημαντικό ερευνητικό έργο, τόσο αυτόνομα όσο
και σε συνεργασία με Ελληνικές επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια του εσωτερικού και
εξωτερικού.
Βασική επιδίωξη του Τμήματος είναι η ανάπτυξη εφαρμοσμένου ερευνητικού
έργου σε συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση, την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους.
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2.2 Επαγγελματικά Δικαιώματα ΜΠΔ 1
Ο ∆ιπλωµατούχος ΜΠ∆ σύµφωνα µε το Π.∆.71/1995 έχει τη δυνατότητα
επαγγελµατικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
α. Προγραµµατισµός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά
περιλαµβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθµών παραγωγής, κατανοµή εργασιών, έλεγχος
αποθεµάτων, κατανοµή επισκευαστικών πόρων, προγραµµατισµός συντήρησης και
αντικατάστασης εξοπλισµού, κατανοµή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς
δραστηριότητες.
β. Έρευνα, σχεδιασµός και αυτοµατοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως
προϊόντων, µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το
εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας
λαµβάνονται υπόψιν τεχνικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιµέρους συστηµάτων
παραγωγής. Ως σχεδίαση συστηµάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της
θέσης των µηχανηµάτων (και εν γένει των σταθµών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται
και η παράµετρος του ανθρώπινου δυναµικού.
ε. Επιστηµονική προετοιµασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση
επιστηµονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστηµα πχ δηµόσιες
και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµοί, και βιοµηχανικές μονάδες.
στ. Χρονικός και τεχνικό - οικονοµικός προγραµµατισµός έργων.
ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, µε
στόχο την
αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης.
Ο ∆ιπλωµατούχος ΜΠ∆ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών και στη
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.
2.3

Υφιστάμενο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

2.3.1

Διάρθρωση των σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η
Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού
έτους κατανέμεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο
Τμήμα ΜΠΔ έχουν διάρκεια ενός (1) εξαμήνου, και περιλαμβάνουν:
• διδασκαλία
• φροντιστήρια
• εργαστήρια
• σεμινάρια από στελέχη της βιομηχανίας
• εκπαιδευτικές επισκέψεις
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Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
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Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα ΜΠΔ διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα στα
οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα και
(β) τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.
Προκειμένου για εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις κ.λ.π. στα Τμήματα του
Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου στη νομοθεσία αναφέρεται έτος ή τάξη σπουδών,
νοείται αντίστοιχα ως Α' έτος σπουδών το 1ο εξάμηνο και 2ο εξάμηνο, Β' έτος
σπουδών το 3ο και 4ο εξάμηνο, και ούτω καθ’ εξής μέχρι το 10ο εξάμηνο.
2.3.2

Κατάρτιση προγράμματος σπουδών

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος
στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τα
προγράμματα αυτά περιέχουν:
• τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών
μαθημάτων,

• τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας,
• τις εβδομαδιαίες ώρες ασκήσεων & φροντιστηρίων,
• τις εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίων,
• τις διδακτικές μονάδες (ΔΜ) του κάθε μαθήματος.
Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός διδακτικών μονάδων
(ΔΜ).
Η σειρά διαδοχής των μαθημάτων στα διάφορα εξάμηνα ανταποκρίνεται σε
μία ομαλή ροή διδασκαλίας προσαρμοσμένη αφ’ ενός στον ελάχιστο δυνατό αριθμό
εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου και αφ’ ετέρου στην
αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτημένων από τα προαπαιτούμενα
μαθήματα (Ν. 1268/82 άρθρο 24 παρ. 4).
2.3.3

Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνων

Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για
διδασκαλία και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός
των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος
από τα 2/3 του προβλεπομένου στο πρόγραμμα για τις εργάσιμες μέρες του
αντιστοίχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε (Ν.
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1268/82 άρθρο 25 παρ. 3,5). Οι αργίες του ακαδημαϊκού έτους είναι :

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

η

η Καθαρά Δευτέρα

η

η 17 Νοεμβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου)

η 25η Μαρτίου

η 21η Νοεμβρίου (τοπική εορτή)

οι διακοπές του Πάσχα (2 εβδομάδες)

οι διακοπές των Χριστουγέννων

η 1η Μαΐου

η 28 Οκτωβρίου

& της Πρωτοχρονιάς (2 εβδομάδες)

μία ημέρα για φοιτητικές
ορίζεται από την ΕΦΕΕ

η οποία

η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
του Αγίου Πνεύματος

2.3.4 Παρακολούθηση και επιλογή μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων προβλέπει την διδασκαλία 6 έως 8 μαθημάτων ανά
εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 23 έως 36 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες φροντιστηρίων και εργαστηρίων.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την
έναρξη των μαθημάτων να δηλώσει στο Τμήμα Σπουδών σε ειδικό έντυπο, τα
μαθήματα τα οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει. Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα
της παραίτησης από κάποια μαθήματα και της πιθανής αντικατάστασής τους κατά
την διάρκεια των εγγραφών. Το Τμήμα Σπουδών μέσα στις επόμενες δύο (2)
εβδομάδες ελέγχει το νόμιμο των αιτήσεων εγγραφής και των δηλώσεων και
καταρτίζει τους καταλόγους των εγγεγραμμένων φοιτητών για κάθε εξάμηνο και
μάθημα. Οι κατάλογοι κοινοποιούνται στους διδάσκοντες στους οποίους έχει
ανατεθεί η διδασκαλία των μαθημάτων. Οι φοιτητές δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μάθημα, το οποίο δεν συμπεριέλαβαν
στη δήλωσή τους. Οι φοιτητές που δεν υποβάλλουν δήλωση για κάποιο εξάμηνο,
μέσα στο προκαθορισμένο για το σκοπό αυτό διάστημα, εγγράφονται αυτομάτως στα
μαθήματα που προσδιορίζονται στο αντίστοιχο εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών
(Υ.Α. 3781/10-5-84, Φ.Ε.Κ. 290/Β/10-5-84).
Επιτρέπεται σε κάθε φοιτητή να εγγραφεί σε κάθε εξάμηνο σε αριθμό
μαθημάτων ίσο με τον αριθμό μαθημάτων που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών
του εξαμήνου αυτού, αυξημένο κατά πέντε (v+5) από το 1ο μέχρι και το 8ο εξάμηνο,
ν+ν για το ένατο εξάμηνο και το διπλάσιο του μέσου όρου των ζυγών ή μονών
εξαμήνων για το 10ο και άνω εξαμήνων κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγράφηκε σε ένα μάθημα και δεν
ανταποκρίθηκε στις προϋποθέσεις επιτυχίας σε αυτό και το εν λόγω μάθημα (α)
καταργηθεί από το πρόγραμμα σπουδών, (β) αντικατασταθεί με ένα άλλο ισοδύναμο,
ή (γ) δεν διδάσκεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο φοιτητής είναι
υποχρεωμένος να συμπληρώσει τις αντίστοιχες ΔΜ από ένα άλλο μάθημα
υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού
6

αντικειμένου μετά από απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.
2.3.5 Εξετάσεις-Βαθμολογία
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές
περιόδους για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα. Για το χειμερινό (πρώτο) εξάμηνο κάθε
έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιανουάριο, ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται
τον Σεπτέμβριο. Για το εαρινό (δεύτερο) εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική
αρχίζει τον Ιούνιο, ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται επίσης τον Σεπτέμβριο.
Οι φοιτητές που δεν συμπληρώνουν, μετά τη 2η εξεταστική περίοδο, τις
προϋποθέσεις επιτυχίας για το μάθημα, πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα και να
ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε
επόμενο εξάμηνο.
Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την κλίμακα 0 έως 10,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλασματικού μέρους και με βάση επιτυχίας τον
βαθμό 5 (πέντε).
Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται:
ΒΑΘ
ΜΟΣ

Άριστα:
Λίαν Καλώς:
Καλώς:
Μετρίως:

8.50 –
10
6.50 8.49 5 6.49

Κακώς:

3-4
0-1-2

Τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των μαθημάτων κάθε εξαμήνου
κατατίθενται από τους διδάσκοντες στο Τμήμα Σπουδών μέσα σε 3 (τρεις) το πολύ
εβδομάδες από το πέρας της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.
2.3.6 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών
Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή και αποβάλλεται με τη
λήψη του διπλώματος. Οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους.
Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο φορέα
μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμάει κάθε φορά με υπεύθυνη
δήλωση που υποβάλει στο Τμήμα Σπουδών.
Στους φοιτητές παρέχονται υποτροφίες και άτοκα δάνεια.
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Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. και Τ.Ε.Ε. : Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί
κάθε έτος υποτροφίες σε αριθμό φοιτητών που ορίζει αυτό, με βάση την
βαθμολογική σειρά των δύο εξαμήνων κάθε έτους και μέσο όρο βαθμολογίας όχι
κατώτερο του 6.51. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως το ΙΚΥ, χορηγεί
υποτροφίες με μέσο όρο βαθμολογίας όχι κατώτερο του 7.5.
2.3.7 Διπλωματική Εργασία
Με τη Διπλωματική Εργασία ο φοιτητής ολοκληρώνει το πρόγραμμα σπουδών.
Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει να εργάζεται στη διπλωματική του
εργασία όποιο εξάμηνο επιθυμεί, πλην όμως, δεν μπορεί να την παρουσιάσει και
βαθμολογηθεί σε αυτήν αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα
εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Θέματα διπλωματικών εργασιών
δίδουν οι καθηγητές και διδάσκοντες του Τμήματος.
Είναι επίσης δυνατή η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη
Καθηγητή (ή διδάσκοντα με σύμβαση σύμφωνα με το ΠΔ 407/80) άλλου Τμήματος
εφόσον υπάρχει προηγούμενη έγκριση από τη ΓΣ του Τμήματος. Στη περίπτωση
αυτή υπάρχει συνεποπτεία της εργασίας από καθηγητή του Τμήματος.
Επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εκπόνηση ομαδικής διπλωματικής
εργασίας. Όμως ο κάθε φοιτητής βαθμολογείται χωριστά κατά την συνεισφορά του
στην όλη εργασία και κατά την παρουσίαση που θα κάνει.
Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται ξεχωριστά και από τους
τρεις καθηγητές της εξεταστικής επιτροπής, και εξάγεται μέσος όρος. Οι φοιτητές
οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τις αποφάσεις της ΓΣ που αφορούν στη
διαδικασία εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.
2.3.8 Ετήσιος βαθμός και ετήσια σειρά επιτυχίας
Ο ετήσιος βαθμός του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
α.
Ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα
εξαμηνιαία μαθήματα του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή τα
υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, που
διδάχθηκαν τόσο από το Τμήμα ΜΠΔ όσο και από τα άλλα Τμήματα.
β.
Για τον υπολογισμό του ετήσιου βαθμού λαμβάνονται
υπ’ όψιν όλα τα εξαμηνιαία μαθήματα.
γ.
Για τον υπολογισμό του ετήσιου βαθμού, ο βαθμός
κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή που ονομάζεται συντελεστής
βαρύτητας του μαθήματος. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το
άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών και προκύπτει ο
μέσος όρος του ετήσιου βαθμού. Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων
υπολογίζονται ανάλογα με τις ΔΜ κάθε μαθήματος όπως προκύπτει από τον
ακόλουθο πίνακα (Υ.Α. Β3/2166/17-6-87, ΦΕΚ 308/Β/18-6-87 όπως τροποποιήθηκε
από την Υ.Α. Φ141/133/2457/26-10-88, ΦΕΚ 802/Β/2-11-88):
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ΔΙΔΑΚΤΙΚ
ΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(ΔΜ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1-2

1.0

3-4

1.5

>4

2.0

Η ετήσια σειρά επιτυχίας καταρτίζεται κάθε Σεπτέμβριο, μετά την 2η
εξεταστική περίοδο για τους φοιτητές καθενός από τα πέντε (5) έτη φοίτησης οι
οποίοι παρακολούθησαν με επιτυχία όλα τα εξαμηνιαία μαθήματα που προβλέπονται
στο πρόγραμμα σπουδών (βλέπε ενότητα 3). Για τα τέσσερα (4) πρώτα έτη από την
εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα, ως έτος φοίτησης θεωρείται η αντίστοιχη
ακαδημαϊκή χρονιά. Μετά τα 4 πρώτα έτη, ως έτος φοίτησης θεωρείται το 5ο έτος. Οι
παραπάνω ετήσιες σειρές επιτυχίας χρησιμοποιούνται για την απονομή υποτροφιών,
τιμητικών διακρίσεων κλπ.
2.3.9 Προϋποθέσεις λήψης διπλώματος και βαθμός διπλώματος
Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος είναι οι παρακάτω:
α. Εγγραφή στο Τμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον για 10
εξάμηνα για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά στο 1ο εξάμηνο σπουδών.
β. Συμπλήρωση με επιτυχία όλων των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
γ. Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη διπλώματος προκύπτει από
το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος φοίτησης του
φοιτητή, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των επιπλέον μαθημάτων που προκύπτουν από
αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνονται στις ισχύουσες εκάστοτε
μεταβατικές ρυθμίσεις που εγκρίνονται από τη ΓΣ του Τμήματος.
Για τον υπολογισμό του βαθμού του διπλώματος των φοιτητών λαμβάνονται
υπ’ όψιν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος,
καθώς και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας. Ο βαθμός της διπλωματικής
εργασίας συμμετέχει με ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού.
Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα
αντιστοιχούν στον κατά το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό
μαθημάτων για τη λήψη του διπλώματος, μπορεί σε αυτό να μην συνυπολογιστούν
για την εξαγωγή του βαθμού διπλώματος οι βαθμοί ενός αριθμού κατ’ επιλογή
υποχρεωτικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ΔΜ που
αντιστοιχούν στα επόμενα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για
τη λήψη διπλώματος (ΦΕΚ 507-ΤΒ/27-6-89).
Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης καταρτίζεται κάθε Σεπτέμβριο, μετά τη 2η
εξεταστική περίοδο, και περιλαμβάνει τους φοιτητές που απέκτησαν δίπλωμα είτε
κατά το χειμερινό, είτε κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η
ταξινόμηση γίνεται με βάση τον βαθμό διπλώματός τους, ανεξάρτητα από την
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ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους. Οι σειρές επιτυχίας (ετήσια και αποφοίτησης)
χρησιμοποιούνται για την απονομή υποτροφιών, τιμητικών διακρίσεων κλπ.
2.3.10 Αναγνώριση μαθημάτων άλλων ΑΕΙ
Για τους φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα ΜΠΔ είτε μετά από
εισαγωγικές εξετάσεις είτε με μετεγγραφή είτε με κατάταξη με ή χωρίς εξετάσεις
είναι δυνατή η αναγνώριση ορισμένων μαθημάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε
άλλα ΑΕΙ. Για να θεωρηθούν τα μαθήματα αυτά ως ισοδύναμα με τα αντίστοιχα
μαθήματα του Τμήματος που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος πρέπει να
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που
επιθυμεί να αναγνωριστούν είτε σε άλλο Τμήμα του ΠΚ είτε σε άλλο ΑΕΙ του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
β. Πρέπει να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Σπουδών, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο διδάσκοντα, η αντιστοιχία της διδακτέας ύλης των υπό αναγνώριση
μαθημάτων με την ύλη των αντιστοίχων μαθημάτων του Τμήματος ΜΠΔ, όπως αυτή
αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.
γ. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί αντιστοιχία ενός ή περισσοτέρων υπό
αναγνώριση μαθημάτων με ένα ή περισσότερα μαθήματα του Τμήματος ΜΠΔ, ο
φοιτητής χρεώνεται με τις αντίστοιχες ΔΜ που θα μετρήσουν για την απόκτηση του
διπλώματος.
δ. Αν τα μαθήματα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ
εσωτερικού, ο φοιτητής διατηρεί τον βαθμό που είχε στο αναγνωριζόμενο μάθημα.
ε. Αν τα μαθήματα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ του
εξωτερικού, τότε ο φοιτητής χρεώνεται με τις αντίστοιχες ΔΜ και με τον αντίστοιχο
βαθμό που θα ορίσει η Επιτροπή Σπουδών.
ζ. Στην περίπτωση μη πλήρους αντιστοιχίας των μαθημάτων, ο αρμόδιος
διδάσκων σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο είναι δυνατή η αναγνώριση του μαθήματος (προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις,
εργαστήρια, κλπ).
η.
Σε αμφίβολες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα
παραπάνω, η Επιτροπή Σπουδών εισηγείται στην ΓΣ που αποφασίζει για την
αναγνώριση των μαθημάτων.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών ανταποκρίνονται σε
Υπουργικές αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου
Κρήτης ή της ΓΣ του Τμήματος. Οι φοιτητές οφείλουν να ενημερώνονται για τυχόν
αλλαγές στον κανονισμό σπουδών.
2.3.11 Κατατάξεις αποφοίτων άλλων ΑΕΙ, Ανωτάτων Στρατιωτικών
Σχολών και ΤΕΙ
Οι απόφοιτοι άλλων Α.Ε.Ι., Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και T.E.I. οι
οποίοι επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
του Πολυτεχνείου Κρήτης, υποχρεούται να συμμετάσχουν σε Κατατακτήριες
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εξετάσεις στο Τμήμα ΜΠΔ και συγκεκριμένα στα Εξάμηνα Σπουδών 1ο, 3ο, και 5o
καλούνται να υποβληθούν σε εξετάσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε
εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος.
Τα μαθήματα και η ύλη στα οποία υποχρεούται να εξετασθούν οι υποψήφιοι,
ανάλογα με το εξάμηνο κατάταξης, ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος και
έχουν ως εξής:
1o Εξάμηνο Σπουδών:
ii)

i)

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι

Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ

3o Εξάμηνο Σπουδών:

i)

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι &

ΙΙ
ii)

Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ

iii)

Μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας

ο

5 Εξάμηνο Σπουδών:

i)

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι & ΙΙ

ii)

Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ

iii)

Μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας

iv)

Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς

v)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των ανωτέρω μαθημάτων είναι ανάλογο με
αυτό που προτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μ.Π.Δ.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές κατά τον μήνα Νοέμβριο και
οι εξετάσεις διενεργούνται αρχές Δεκεμβρίου.
Επιγραμματικά το περιεχόμενο κάθε μαθήματος παρουσιάζεται παρακάτω:
ΜΑΘ 101

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Όρια και συνέχεια συναρτήσεων - Παράγωγος
συνάρτησης - Γεωμετρική ερμηνεία της έννοιας της παραγώγου - Διαφορικά
συναρτήσεων - Εφαρμογές των παραγώγων στη μελέτη συναρτήσεων (Μονοτονία,
κυρτότητα, ακρότατα συναρτήσεων) - Θεώρημα μέσης τιμής - Ολοκληρώματα
συναρτήσεων μιας μεταβλητής - Ορισμένο ολοκλήρωμα - Θεμελιώδη θεωρήματα
ολοκληρωτικού λογισμού - Εύρεση εμβαδών - Υπολογισμός όγκων , μηνών Εφαρμογές στη Φυσική (Ροπή και κέντρο μάζας, Έργο, Υδροστατική πίεση) Θεώρημα Πάππου - Εκθετικές συναρτήσεις - Αντίστροφες συναρτήσεις Υπερβολικές συναρτήσεις - Αρμονικές ταλαντώσεις - Τεχνικές ολοκλήρωσης
(Άρτιες δυνάμεις ημίτονου συνημίτονου) - Δυνάμεις τριγ. συναρτήσεων - Ρητές
2
2
συναρτήσεις- Ολοκληρώματα τύπου α ± κ
- Ολοκλήρωση κατά μέρη, με
αντικατάσταση - Καταχρηστικά ολοκληρώματα - Απόλυτη σύγκλιση
ολοκληρωμάτων - Ολοκληρώματα Dirichlet, Frensel - Ακολουθίες - Σειρές
(Κριτήρια σύγκλισης) - Δυναμοσειρές και σειρές Taylor - Απροσδιόριστες μορφές 11

Διαφορικές εξισώσεις (Χωριζόμενες μεταβλητές, γραμμικές πρώτη τάξης, λύση με
δυναμοσειρές) - Σειρές Fourier.
ΜΑΘ 102

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών - Εξισώσεις στερεών (Κώνου,
κυλίνδρου, κ.λ.π.) - Πολικές κυλινδρικές σφαιρικές συντεταγμένες - Παραμετρική
παράσταση καμπύλης και στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (Καμπυλότητα, κάθετα διαν.
κ.λ.π.) - Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων - Μερικές Παράγωγοι
συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, dir, grad, Curl, και στοιχειώδης θεωρία
διανυσματικών πεδίων - Πολλαπλασιαστές Lagrange και άλλα κριτήρια ακρότατων για
συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - Διαφορικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών Επικαμπύλια Ολοκληρώματα - Διπλά τριπλά ολοκληρώματα - Εφαρμογές στη
Φυσική και την Γεωμετρία (Υπολογισμός όγκων, ροπών αδράνειας, εμβαδών
επιφανειών, κ.λ.π.) -Επιφανειακά Ολοκληρώματα - Εφαρμογές στη ροή των
ρευστών- Το Θεώρημα του Green, διανυσματική διατύπωση Θ. του Green,
παραμετρική παράσταση επιφανειών και εφαρμογές (ροή, κ.λ.π.) - Το Θεώρημα του
Stokes (Εφαρμογές στη Φυσική) -Το Θεώρημα της Απόκλισης.
ΜΠΔ 101

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ

Εισαγωγή στους Η/Υ, εξέλιξη των υπολογιστών (υλικό και λογισμικό Η/Υ,
μνήμες, περιφερειακά, …), δομή και λειτουργία του Η/Υ, αρχιτεκτονική, λειτουργικά
συστήματα και περιβάλλοντα εργασίας. Περιβάλλον γλώσσας, ανάπτυξη
προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι δεδομένων (integer, real boolean).
Εντολή απόδοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου (if …,
φωλιασμένα if, case). Επαναληπτικές δομές (While, repeat, for). Δομημένοι τύποι
(Πίνακες, string, εγγραφές, σύνολα), τύποι που ορίζονται από τον χρήστη. Εκμάθηση
της γλώσσας προγραμματισμού C, μέχρι επιπέδου χειρισμού πινάκων.
ΜΠΔ 102

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιστορική αναδρομή και μεθοδολογικό πλαίσιο, Στοιχεία θεωρίας
γραφημάτων, Χρονικός προγραμματισμός, Θεωρία ελέγχου αποθεμάτων-τυπολογία
μεθόδων, Το μοντέλο του Wilson και επεκτάσεις, Εισαγωγή στον γραμμικό
προγραμματισμό, Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, Μελέτες περιπτώσεων.
ΜΠΔ 201

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Γεγονότα, ορισμός πιθανότητας, υπό συνθήκην πιθανότητα, ανεξαρτησία,
τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, κατανομές, ροπές
θεώρημα ροπών, συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών, το θεμελιώδες θεώρημα
πιθανοτήτων, εκτίμηση, κεντρικό οριακό θεώρημα. Ανασκόπηση της θεωρίας
πιθανοτήτων, περιγραφική στατιστική, δείγμα και κατανομές στατιστικών δειγμάτων,
αμερόληπτες εκτιμήτριες, εκτιμήτριες Bayes, εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας
(ΕΜΠ), κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης για εκτιμήτριες, έλεγχος στατιστικών
υποθέσεων, Λήμμα Neyman-Pearson, έλεγχοι με χρήση πηλίκου πιθανοφάνειας λ,
έλεγχος καλής προσαρμογής, F-test, έλεγχος διασποράς, εκτιμητική στο γραμμικό
12

μοντέλο, απλή γραμμική παλινδρόμηση, έλεγχος υποθέσεων στο γραμμικό μοντέλο,
συσχέτιση, χ2-test, μη παραμετρικοί έλεγχοι.
ΜΑΘ 201

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως - Διαφορικές Εξισώσεις ανωτέρας
τάξεως - Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων - Μετασxηματισμοί Laplace Εξισώσεις Διαφορών - Θεωρία Ευστάθειας.
2.3.12 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
2004-2005 (αποφ. Γ.Σ. 21η/30-3-2004)

1ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Ώρες/ Εβδομάδα
K.A.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδασκ. Ασκ./Φρ.
Εργαστ.

Διδακτικές
Mονάδες

3

1

-

4

2

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός
Λογισμός Ι
Φυσική Ι

2

1

1,5

3

101

3

Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ

2

-

3

4

ΜΠΔ

102

4

2

2

-

4

ΜΗΧ

101

5

Μηχανολογικό Σχέδιο & Χρήση Η/Υ

2

-

2

3

ΚΕΠ

101

6

Κοινωνιολογία

2

-

-

2

ΓΛΣ

101

7

Αγγλικά ή Γερμανικά

2

2

-

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

6

6,5

22

ΜΑΘ

101

1

ΦΥΣ

101

ΜΠΔ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μεθοδολογία της Επιχειρησιακής
Έρευνας

1. Εφαρμογές Microsoft Office

2

2. Βασικές Εφαρμογές & Λειτουργίες Διαδικτύου

2

2ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

K.A.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες/ Εβδομάδα

Διδακτικέ

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

ς

Εργαστ.

Mονάδες

13

ΜΑΘ

102

1

ΦΥΣ

102

2

ΜΗΧ

102

ΧΗΜ

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός

3

1

-

4

Φυσική ΙΙ

2

1

1,5

3

3

Τεχνική Μηχανική-Στατική

3

-

1

4

103

4

Γενική Χημεία

2

-

2

3

ΜΠΔ
ΜΠΔ

121

5

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

3

-

1

4

122

6

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

2

-

3

4

ΓΛΣ

102

7

Αγγλικά ή Γερμανικά

2

2

-

2

ΣΥΝΟΛΟ

17

4

8,5

24

MATLAB

2

Λογισμός ΙΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στατιστικά Πακέτα

2

3ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Ώρες/ Εβδομάδα
K.A.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Διδακτικές
Mονάδες

Εργαστ.
ΜΑΘ

201

1 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

3

-

-

3

ΜΠΔ

201

2 Πιθανότητες & Στατιστική για

4

-

-

4

Μηχανικούς
ΜΑΘ

202

3 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

3

1

-

4

ΜΗΧ

201

4 Tεχνική Μηχανική - Αντοχή Υλικών

3

-

1

4

ΜΠΔ

202

5 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

3

-

-

3

ΓΛΣ

201

6 Αγγλικά ή Γερμανικά

2

2

-

2

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα παρακάτω
ΜΠΔ

203

1 Ηλεκτρονική

3

-

2

4

ΚΕΠ

302

2 Τέχνη & Τεχνολογία

3

-

-

3

21

3

1-3

23-24

ΣΥΝΟΛΟ

14

4ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
K.A.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες/Εβδομάδα

Διδακτικές

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Mονάδες

Εργαστ.
ΜΑΘ

203

1 Αριθμητική Ανάλυση

3

-

1

4

ΜΠΔ

221

2 Γραμμικός Προγραμματισμός

2

2

-

4

ΜΠΔ

222

3 Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς

3

1

-

4

ΜΠΔ

223

4 Ρευστομηχανική

2

1

-

3

ΜΠΔ

224

5 Θερμοδυναμική

2

1

-

3

ΓΛΣ

202

6 Αγγλικά ή Γερμανικά

2

2

-

2

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: υποχρεωτική η επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα παρακάτω
ΜΠΔ

225

1 Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

3

-

-

3

ΚΕΠ

204

2 Ιστορία Πολιτισμού

3

-

-

3

ΚΕΠ

102

3 Πολιτική Οικονομία

3

-

-

3

ΜΠΔ

227

4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Δίκτυα Η/Υ

2

-

2

3

ΜΠΔ

407

5 Θεωρία Παιγνίων

3

-

2

4

19-20

7

1-5

26-27

ΣΥΝΟΛΟ

5ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
K.A.

Ώρες/Εβδομάδα

Διδακτικές

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Mονάδες

Εργαστ.
ΜΠΔ

301

1 Τεχνολογία Παραγωγής Ι

4

-

2

5

ΜΠΔ

302

2 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

3

1

-

4

ΜΠΔ

303

3 Στοχαστικές Διαδικασίες

4

-

-

4

ΜΠΔ

304

4

3

-

-

3

ΜΠΔ

305

5 Στοιχεία Μηχανών

2

2

-

4

Μετάδοση Θερμότητας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα παρακάτω
15

ΜΠΔ

306

1 Μηχανική Γνώσεων & Αποφάσεων

3

-

2

4

ΚΕΠ

301

2 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Ιστορία

3

-

-

3

3

-

-

3

19

3

2-4

23-24

της Επιστήμης
ΚΕΠ

201

3 Μίκρο-Μάκρο Οικονομική
ΣΥΝΟΛΟ

6ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
K.A.

Ώρες/Εβδομάδα

Διδακτικές

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Mονάδες

Εργαστ.
ΜΠΔ

321

1 Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ

4

-

2

5

ΜΠΔ

322

2 Συστήματα Παραγωγής

4

-

-

4

ΜΠΔ

323

3 Ανάλυση Δεδομένων

2

2

-

4

ΜΠΔ

324

4 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

2

-

2

3

ΜΠΔ

325

5 Μη Γραμμικός Προγραμματισμός

2

1

-

3

ΜΠΔ

326

6 Υδροδυναμικές & Θερμικές Μηχανές

3

-

-

3

17

3

4

22

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πρακτική Άσκηση I
ΣΥΝΟΛΟ

7ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
K.A.

Ώρες/Εβδομάδα

Διδακτικές

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Mονάδες

Εργαστ.
ΜΠΔ

401

1 Συστήματα Ελέγχου Ι

4

-

2

5

ΜΠΔ

402

2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

2

-

2

3
16

ΜΠΔ

403

3 Αξιοπιστία Συστημάτων-Συντήρηση-

3

Αντικατάσταση

3
-

-

ΜΠΔ

405

4 Έλεγχος Ποιότητας

3

-

-

3

ΜΠΔ

406

5 Μάρκετινγκ

3

-

2

4

ΜΠΔ

409

6 Οργάνωση Παραγωγής και
Προγραμματισμός Έργων

2

-

2

3

7 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

3

-

2

4

20

-

10

25

ΜΠΔ

426

ΣΥΝΟΛΟ

8ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
K.A.

Ώρες/Εβδομάδα

Διδακτικές

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Mονάδες

Εργαστ.
ΜΠΔ

421

1

ΜΠΔ

422

ΜΠΔ

423

Δίκτυα Παραγωγής (CAM)

4

-

2

5

2 Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

2

-

2

3

3 Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ

3

-

2

4

(CAD)
ΜΠΔ

424

4 Εργονομία

3

-

3

4

ΜΠΔ

425

5 Δυναμικός Προγραμματισμός

2

1

2

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: υποχρεωτική η επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα παρακάτω
ΜΠΔ

427

1 Μαθηματικός Χρημ/κός Λογισμός

2

-

2

3

ΜΠΔ

430

2 Συστήματα Ελέγχου ΙΙ

3

-

2

4

ΜΠΔ

431

3 Ευφυής Βιομηχανικός Έλεγχος &

3

-

2

4

3

-

-

3

19-20

1

13-15

26-28

Μηχατρονική
ΜΠΔ

408

4

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πρακτική Άσκηση ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

9ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
17

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
K.A.

Ώρες/Εβδομάδα

Διδακτικές

Διδασκ. Ασκ./Φρ.

Mονάδες

Εργαστ.
ΜΠΔ

501

1 Προσομοίωση

4

-

2

5

ΜΠΔ

502

2 Ρομποτική

3

-

2

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά: υποχρεωτική η επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων από τα παρακάτω
ΜΠΔ

504

1

Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος

2

-

2

3

ΜΠΔ

505

2

Εργονομική Ανάλυση Εργασίας

3

-

-

3

ΜΠΔ

506

3

Στρατηγικός Προγραμματισμός

3

-

-

3

ΜΠΔ

507

4

Τεχνολογική Πρόβλεψη

2

2

-

3

ΜΠΔ

510

5

Τεχνολογική Οικονομική – Τεχνο-

3

-

2

4

3

-

-

3

οικονομικές Μελέτες
ΚΕΠ

204

6

Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής
Νομοθεσίας

ΜΠΔ

512

7

Διαχείριση Χρημ/κών Κινδύνων

3

-

-

3

ΜΠΔ

513

8

Μελέτη – Ανάπτυξη Προϊόντων

2

-

2

3

ΜΠΔ

514

9

Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση της

3

-

2

4

2

-

2

16-19

0-2

4-12

Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

21-23
212-219

18

10ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
K.A.

Σεμινάρια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών

3

-

-

2

-

2

Διαδικασιών
2. Αποθήκες Δεδομένων-Συστήματα OLAPΕξόρυξη Δεδομένων και Λήψη
Αποφάσεων
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων για απόκτηση διπλώματος το λιγότερο 212.

19

2.3.13 Περιεχόμενο Προπτυχιακών Μαθημάτων

• ΜΑΘ 101: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
Συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Όρια και συνέχεια συναρτήσεων - Παράγωγος
συνάρτησης - Γεωμετρική ερμηνεία της έννοιας της παραγώγου - Διαφορικά
συναρτήσεων - Εφαρμογές των παραγώγων στη μελέτη συναρτήσεων (Μονοτονία,
κυρτότητα, ακρότατα συναρτήσεων) - Θεώρημα μέσης τιμής - Ολοκληρώματα
συναρτήσεων μιας μεταβλητής - Ορισμένο ολοκλήρωμα - Θεμελιώδη θεωρήματα
ολοκληρωτικού λογισμού - Εύρεση εμβαδών - Υπολογισμός όγκων , μηνών Εφαρμογές στη Φυσική (Ροπή και κέντρο μάζας, Έργο, Υδροστατική πίεση) Θεώρημα Πάππου - Εκθετικές συναρτήσεις - Αντίστροφες συναρτήσεις Υπερβολικές συναρτήσεις - Αρμονικές ταλαντώσεις - Τεχνικές ολοκλήρωσης
(Άρτιες δυνάμεις ημίτονου συνημίτονου) - Δυνάμεις τριγ. συναρτήσεων - Ρητές
2
2
συναρτήσεις- Ολοκληρώματα τύπου α ± κ ) - Ολοκλήρωση κατά μέρη, με
αντικατάσταση - Καταχρηστικά ολοκληρώματα - Απόλυτη σύγκλιση
ολοκληρωμάτων - Ολοκληρώματα Dirichlet, Frensel - Ακολουθίες - Σειρές
(Κριτήρια σύγκλισης) - Δυναμοσειρές και σειρές Taylor - Απροσδιόριστες μορφές Διαφορικές εξισώσεις (Χωριζόμενες μεταβλητές, γραμμικές πρώτη τάξης, λύση με
δυναμοσειρές) - Σειρές Fourier.
• ΦΥΣ 101: ΦΥΣΙΚΗ Ι
Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές της κινηματικής και δυναμικής
του σημείου και του στερεού σώματος. Περιγράφει τους βασικούς νόμους της
θερμοδυναμικής και των μηχανικών εφαρμογών της και δίνει στον φοιτητή τα
βασικά στοιχεία της ηλεκτροστατικής αναλύοντας τους νόμους του Coulomb, Gauss
και την έννοια του πεδίου. Έμφαση δίδεται στο φυσικό περιεχόμενο των φυσικών
εννοιών και στην εξάσκηση του φοιτητή στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων
και στη διεξαγωγή πρακτικών πειραματικών ασκήσεων.
• ΜΠΔ 101: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ
Εισαγωγή στους Η/Υ, εξέλιξη των υπολογιστών (υλικό και λογισμικό Η/Υ,
μνήμες, περιφερειακά, …), δομή και λειτουργία του Η/Υ, αρχιτεκτονική, λειτουργικά
συστήματα και περιβάλλοντα εργασίας. Περιβάλλον γλώσσας, ανάπτυξη
προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι δεδομένων (integer, real boolean).
Εντολή απόδοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου (if …,
20

φωλιασμένα if, case). Επαναληπτικές δομές (While, repeat, for). Δομημένοι τύποι
(Πίνακες, string, εγγραφές, σύνολα), τύποι που ορίζονται από τον χρήστη. Εκμάθηση
της γλώσσας προγραμματισμού C, μέχρι επιπέδου χειρισμού πινάκων.
• ΜΠΔ 102: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ιστορική αναδρομή και μεθοδολογικό πλαίσιο, Στοιχεία θεωρίας γραφημάτων,
Χρονικός προγραμματισμός, Θεωρία ελέγχου αποθεμάτων-τυπολογία μεθόδων, Το
μοντέλο του Wilson και επεκτάσεις, Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό,
Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, Μελέτες περιπτώσεων.
• ΜΗΧ 101: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Όργανα και υλικά σχεδίασης, γραμμογραφία, διαστάσεις, κλίμακες,
γεωμετρικές κατασκευές, μηχανολογικό σχέδιο, σχεδίαση με χρήση υπολογιστών.
• ΚΕΠ 101: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγικές έννοιες, επεξεργασίες μεθοδολογιών εργαλείων για την ανάλυση
της κοινωνίας στο μικρο- και μακροεπίπεδο. Ιστορικοποίηση της συνέχειας ανάμεσα
σε μικρο- και μακροδομές. Κοινωνική δομή και κοινωνική στρωμάτωση. Διαχρονική
και συγχρονική προσέγγιση των θεσμών.
• ΓΛΣ 101: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται για να παρακολουθήσουν το μάθημα των
Αγγλικών, χρειάζεται να καλύψουν τη βασική γραμματική και το λεξιλόγιο,
χρησιμοποιώντας το υπάρχον υλικό στο ΚΕ.Γ.Ε.Π., για χαμηλό και μεσαίο επίπεδο.
Προτείνεται ένα ελάχιστο 25 ωρών παρακολούθησης ανά εξάμηνο στους φοιτητές
για να καλύψουν το υλικό «αυτό-μάθησης». Επιπρόσθετη ώρα θα προγραμματιστεί
για σεμιναριακά μαθήματα γραμματικής και συγγραφής. Οι φοιτητές
βαθμολογούνται με εξετάσεις *.
Για το μάθημα των Γερμανικών (προϋπόθεση : βασικές γνώσεις γερμανικών),
με ανάπτυξη προφορικών δεξιοτήτων, επέκταση λεξιλογίου, γραμματική και
μεθοδολογία γραπτού λόγου.

*
Οι φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι του Proficiency in English και προσκομίσουν απόδειξη (φωτοτυπία) γι’ αυτό, δεν
χρειάζεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις των Αγγλικά 01 και 02; μετά από αίτημα τους μπορούν να μεταβιβάσουν το βαθμό
που έλαβαν στα Αγγλικά 03, στα Αγγλικά 01 και 02.
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• ΜΑΘ 102: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών - Εξισώσεις στερεών (Κώνου,
κυλίνδρου, κ.λ.π.) - Πολικές κυλινδρικές σφαιρικές συντεταγμένες - Παραμετρική
παράσταση καμπύλης και στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (Καμπυλότητα, κάθετα
διαν. κ.λ.π.) - Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων - Μερικές Παράγωγοι
συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, dir, grad, Curl, και στοιχειώδης θεωρία
διανυσματικών πεδίων - Πολλαπλασιαστές Lagrange και άλλα κριτήρια ακρότατων
για συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - Διαφορικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
- Επικαμπύλια Ολοκληρώματα - Διπλά τριπλά ολοκληρώματα - Εφαρμογές στη
Φυσική και την Γεωμετρία (Υπολογισμός όγκων, ροπών αδράνειας, εμβαδών
επιφανειών, κ.λ.π.) -Επιφανειακά Ολοκληρώματα - Εφαρμογές στη ροή των
ρευστών- Το Θεώρημα του Green, διανυσματική διατύπωση Θ. του Green,
παραμετρική παράσταση επιφανειών και εφαρμογές (ροή, κ.λ.π.) - Το Θεώρημα του
Stokes (Εφαρμογές στη Φυσική) -Το Θεώρημα της Απόκλισης.
• ΦΥΣ 102: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού
αναπτύσσοντας τις έννοιες του μαγνητικού πεδίου και αναλύοντας τους νόμους του
Ampere και Faraday. Το μάθημα ολοκληρώνεται με αναφορά στις αρχές της
γεωμετρικής και κυματικής οπτικής καθώς
και στην αλληλοεπίδραση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και φωτός με την ύλη. Στα ανωτέρω θέματα έμφαση
δίδεται σε πρακτικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Το μάθημα ολοκληρώνεται και
συμπληρώνεται με την επίλυση θεωρητικών ασκήσεων και την διεξαγωγή
εργαστηριακών ασκήσεων.

• ΜΗΧ 102: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ
Μονάδες μέτρησης - Στατική του υλικού σημείου - Στερεά σώματα (ροπές,
ζεύγη, και αναγωγή δυνάμεων και ροπών) - Ισορροπία στερεών σωμάτων - Κέντρα
βάρους - Ανάλυση φορέων - Δυνάμεις σε δοκούς και καλώδια - Τριβή.
• ΧΗΜ 103: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
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Δομή και ιδιότητες των στοιχείων - Περιοδικός πίνακας στοιχείων - Χημικοί
δεσμοί, χημικές αντιδράσεις - Στοιχεία Χημικής Θερμοδυναμικής - Οξείδωση, αναγωγή
- Οξέα, βάσεις, άλατα - Σύντομη εξέταση των κυριότερων αμέταλλων και μετάλλων Στοιχεία οργανικής χημείας, υδρογονάνθρακες, εστέρες, πρωτείνες, συνθετικά, πρώτες
ύλες - Πετροχημεία - Απορρυπαντικά - Φάρμακα - Στοιχεία για τους κανόνες ασφάλειας
σε χημικά εργοστάσια και εργαστήρια - Χημεία και περιβάλλον - Εργαστηριακά σκεύη Βασικές εργαστηριακές τεχνικές - Ποιοτική ανάλυση - Μελέτη αντιδράσεων χαλκού Φωτομετρία - Χημική ισορροπία- Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης - Υγρή
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Η ύλη του μαθήματος συμπληρώνεται και
εμπεδώνεται με εργαστηριακές ασκήσεις.
• ΜΠΔ 121: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Ηλεκτρικά μεγέθη: φορτίο, ρεύμα, τάση, ενέργεια, ισχύς. Στοιχεία ηλεκτρικών
κυκλωμάτων: αντίσταση, πυκνωτής, πηνίο, ανεξάρτητες πηγές, εξαρτημένες πηγές,
διακόπτες. Θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων: νόμοι του Kirchhoff, διαιρέτης
τάσης και ρεύματος, σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα, αρχή της
επαλληλίας, σύνδεση πηνίων σε σειρά και παράλληλα, σύνδεση πυκνωτών σε σειρά
και παράλληλα, Θεώρημα του Kennely, μετασχηματισμός των πηγών, θεωρήματα
Thévenin και Norton, θεώρημα Millman, συμμετρικά κυκλώματα, μέθοδος των
κόμβων, μέθοδος των βρόχων. Στοιχειώδη μεταβατικά φαινόμενα. Ηλεκτρικά
κυκλώματα στην Ημιτονοειδή Μόνιμη Κατάσταση (ΗΜΚ): χρήση μιγαδικών
αριθμών στην ανάλυση κυκλωμάτων, εξισώσεις δικτύου στην ΗΜΚ, σύνθετη
αντίσταση, ισχύς στην ΗΜΚ, θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην ΗΜΚ.
Τριφασικά κυκλώματα: φασικά μεγέθη και μεγέθη γραμμής, συνδέσεις γεννητριών
και φορτίων σε αστέρα και τρίγωνο, ισχύς, ροή φορτίου, διόρθωση συντελεστή
ισχύος. Χρήση του προγράμματος SPICE για την προσομοίωση ηλεκτρικών
κυκλωμάτων.
• ΜΠΔ 122: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τύποι δεδομένων, αλγόριθμοι, πίνακες, γραμμικές λύσεις, συνδετική λίστα,
σωροί, ουρές, αναζήτηση, ταξινόμηση, αναδρομικοί αλγόριθμοι, δένδρα,
ισοζυγισμένα δένδρα, βέλτιστα δένδρα αναζήτησης, κατακερματισμός. Εισαγωγή σε
συστήματα Βάσεων Δεδομένων, αρχεία, δομή αρχείων, οργάνωση & επεξεργασία,
ταξινόμηση – αναζήτηση – συγχώνευση αρχείων, αρχιτεκτονική συστημάτων
βάσεων δεδομένων, σχεσιακό μοντέλο, ιεραρχικό μοντέλο, δικτυακό μοντέλο,
διαχείριση βάσεων /δεδομένων. Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C.
Εκπόνηση εργασίας η οποία θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των θεωρητικά
αναπτυγμένων αλγορίθμων και εφαρμογή τους.
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• ΓΛΣ 102: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τα Αγγλικά 02 προσφέρουν επέκταση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στα
Αγγλικά 01 στην γραμματική και το λεξιλόγιο. Επίσης δίνεται περαιτέρω έμφαση σε
ικανότητες ακαδημαϊκής ανάγνωσης και συγγραφής. Επιπρόσθετα στο ελάχιστο των
25 ωρών παρακολούθησης οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν σεμιναριακά
μαθήματα συγγραφής και συζήτησης που παρέχονται από το ΚΕ.Γ.Ε.Π.
Τα Γερμανικά επιπέδου πρώτου διπλώματος Goethe Institut Μονάχου
(Zertifikat Deutsch).
Οι φοιτητές βαθμολογούνται με εξετάσεις *.

• ΜΑΘ 201: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως - Διαφορικές Εξισώσεις ανωτέρας
τάξεως - Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων - Μετασxηματισμοί Laplace Εξισώσεις Διαφορών - Θεωρία Ευστάθειας.
• ΜΠΔ 201: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Γεγονότα, ορισμός πιθανότητας, υπό συνθήκην πιθανότητα, ανεξαρτησία,
τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, κατανομές, ροπές
θεώρημα ροπών, συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών, το θεμελιώδες θεώρημα
πιθανοτήτων, εκτίμηση, κεντρικό οριακό θεώρημα. Ανασκόπηση της θεωρίας
πιθανοτήτων, περιγραφική στατιστική, δείγμα και κατανομές στατιστικών δειγμάτων,
αμερόληπτες εκτιμήτριες, εκτιμήτριες Bayes, εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας
(ΕΜΠ), κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης για εκτιμήτριες, έλεγχος στατιστικών
υποθέσεων, Λήμμα Neyman-Pearson, έλεγχοι με χρήση πηλίκου πιθανοφάνειας λ,
έλεγχος καλής προσαρμογής, F-test, έλεγχος διασποράς, εκτιμητική στο γραμμικό
μοντέλο, απλή γραμμική παλινδρόμηση, έλεγχος υποθέσεων στο γραμμικό μοντέλο,
συσχέτιση, χ2-test, μη παραμετρικοί έλεγχοι.
• ΜΑΘ 202: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα και στην Άλγεβρα Πινάκων - Άμεσοι
Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων - Στρατηγικές Οδήγησης - Ανάλυση
Σφάλματος - Δείκτης Κατάστασης - Ορίζουσες - Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Διαγωνοποίηση - Επαναληπτικές μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων.
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• ΜΗΧ 201: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Εσωτερικές
δυνάμεις, τάσεις-Παραμορφώσεις-Σχέσεις τάσεων &
παραμορφώσεων-Στατικά αόριστα προβλήματα-Προβλήματα θερμοκρασιακών
μεταβολών-Διατμητική παραμόρφωση-Κατανομή τάσεων & παραμορφώσεων Στρέψη - Απλή κάμψη - Ασύμμετρη κάμψη - Εγκάρσια φόρτιση - Τάσεις κάτω από
συνδυασμό φορτίσεων - Μετασχηματισμοί τάσεων - Κύκλοι του Mohr - Ελαστική
γραμμή φορτισμένων δοκών - Ενεργειακές μέθοδοι.

• ΜΠΔ 202: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ατομική θεωρία, περιοδικό σύστημα, χημικοί δεσμοί, καταστάσεις της ύλης,
θεωρία ζωνών στη στερεά κατάσταση, ετερογενή συστήματα, διάβρωση και
προστασία μετάλλων, πραγματικά υλικά.
• ΓΛΣ 201: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τα Αγγλικά 03 προσφέρουν ένα πρόγραμμα «αυτό-μάθησης» στο ΚΕ.Γ.Ε.Π. με
μια σειρά συνδυαστικών μαθημάτων & εργασιών σε θέματα της ειδικότητας των
φοιτητών. Μικρές εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων για τα
Αγγλικά 03 & οι τελικές εξετάσεις θα καθορίσουν το βαθμό των φοιτητών +. Για το
μάθημα των Γερμανικών εισαγωγή στην εξειδικευμένη ορολογία & πράξη σε
γερμανικό περιβάλλον εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) μαθήματος
• ΜΠΔ 203: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Αναλογική Ηλεκτρονική: φυσική ημιαγωγών, δίοδοι ανόρθωσης, ειδικές
δίοδοι, εφαρμογές των διόδων, διπολικά transistor, ενισχυτές κοινού εκπομπού,
τελεστικοί ενισχυτές, JFET, MOSFET. Ψηφιακή Ηλεκτρονική: ψηφιακή ανάλυση
και σχεδίαση. Δυαδικά συστήματα: δυαδικοί αριθμοί, δυαδικοί κώδικες, δυαδική
λογική. Άλγεβρα Boole. Ψηφιακές λογικές πύλες. Ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Απλοποίηση συναρτήσεων Boole. Συνδυαστικά κυκλώματα: αθροιστές, αφαιρέτες,
συγκριτές, αποκωδικοποιητές και κωδικοποιητές, πολυπλέκτες. Σύγχρονα
ακολουθιακά κυκλώματα: χαρακτηριστικοί πίνακες και πίνακες διέγερσης των flipflops, ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων με flip-flops, σχεδίαση μετρητών.

+

Η ανταπόκριση στα προαπαιτούμενα αυτού του τμήματος είναι υποχρεωτική.
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Καταχωρητές, μετρητές και μονάδες μνήμης. Χρήση του προγράμματος SPICE για
την προσομοίωση αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
• ΚΕΠ 302: ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τεχνολογία και η τέχνη στη διάρθρωση της κοινωνίας. Η τεχνολογία ως
αντικειμενοποίηση, ως πλαίσιο επενέργειας του ανθρώπου στη φύση και σχέσεων
μεταξύ των ανθρώπων, ως προτρέχουσα σύλληψη-γνώση και ως όργανο επενέργειας
στη φύση. Η ιδιοτυπία του αισθητικού. Το αισθητικό ως εξειδικευμένη ενασχόληση
στον καταμερισμό της εργασίας (τέχνη). Βασικές αισθητικές κατηγορίες. Οι
κοινωνικές λειτουργίες της τέχνης. Τέχνη και τεχνολογία στην ιστορία του
πολιτισμού. Το ανυπόστατο της μεταφυσικής αντιδιαστολής «απολλώνιου» και
«διονυσιακού». Η συνθετική διάσταση της δημιουργικότητας.

• ΜΑΘ 203: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Επίλυση Αλγεβρικών Εξισώσεων μίας Μεταβλητής - Παρεμβολή και
Πολυωνομική Προσέγγιση - Αριθμητική Παραγώγιση - Αριθμητική Ολοκλήρωση Θεωρία Προσέγγισης - Προβλήματα Αρχικών και Συνοριακών Τιμών για Συνήθεις
Εξισώσεις.
• ΜΠΔ 221: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Προβληματική του γραμμικού ππρογραμματισμού (ΓΠ)-μεθοδολογία
μοντελοποίησης, Γραφική μέθοδος, Αλγόριθμος simplex, Η μέθοδος των πινάκων,
αλγόριθμος
simplex,
Ανάλυση
ευαισθησίας,
Δυϊκότητα
και
δυϊκός
Παραμετροποίηση, Ανάλυση ευστάθειας, Ακέραιος ΓΠ, Ειδικά προβλήματα ΓΠ,
Εισαγωγή στον πολυκριτήριο ΓΠ, Πρακτικές εφαρμογές.
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• ΜΠΔ 222: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Διοικητικές διαδικασίες: Προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος.
Συστήματα λειτουργίας επιχειρήσεων. Διοίκηση συστημάτων παραγωγής. Συζήτηση
πρακτικών παραδειγμάτων και σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων.
• ΜΠΔ 223: ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Εισαγωγή – Ιδιότητες ρευστών – Υδροστατική – Πρίσμα υδροστατικής πίεσης
– Απεικόνηση πεδιών ροής κατά Euler και κατά Lagrange, γραμμές ροής, τροχιές –
Ολοκληρωτικές εξισώσεις ροής - Διαφορικές εξισώσεις ροής - Ροϊκή συνάρτηση –
Δυναμικό ταχύτητας – Εξίσωση Laplace – Εξίσωση Bernoulli – Στροβιλά και
αστρόβιλα πεδία ροής – Νόμος του Newton για τη συνεκτικότητα – Εξισώσεις
Navier-Stokes – Εξισώσεις Euler – Στρωτή και τυρβώδης ροή - Ροή σε σωληνώσεις
– Στρωτή ροή σε ευθείς κυκλικούς σωλήνες – Στρωτή ροή σε μη κυκλικούς σωλήνες
– Τυρβώδης ροή σε ευθύγραμμους αγωγούς – Διάγραμμα Moody – Εντοπισμένες
αντιστάσεις και γραμμικές απώλειες σε αγωγούς – Επίλυση προβλημάτων ροής σε
δίκτυα αγωγών.
• ΜΠΔ 224: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Εισαγωγή – Θερμοδυναμικά συστήματα – Μακροσκοπική και μικροσκοπική
θεώρηση – Κατάσταση και ιδιότητες σώματος – Θερμοδυναμική ισορροπία –
Θερμοδυναμικές μεταβολές και κύκλοι – Ενέργεια – Πίεση – Θερμοκρασία –
Μηδενικός Νόμος Θερμοδυναμικής – Κλίμακες Θερμοκρασίας – Αέρια και ατμοί –
Καταστατική εξίσωση τελείων αερίων – Ειδικές περιπτώσεις μεταβολών –
Καταστατικές εξισώσεις πραγματικών αερίων – Βαθμός συμπιεστότητας – Έργο και
Θερμότητα – Μετάδοση θερμότητας – Ο Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για
κυκλική και για τυχαία διεργασία κλειστού συστήματος – Ενθαλπία – Ειδική
θερμοχωρητικότητα – Ο Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για ανοικτά συστήματα –
Θερμικές και Ψυκτικές μηχανές – Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος –
Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διεργασίες – Ο κύκλος Carnot – Θερμοδυναμική
κλίμακα θερμοκρασιών - Θερμοκρασιακή κλίμακα τελείου αερίου – Ανισότητα
Clausius – Εντροπία – Η μεταβολή της εντροπίας σε αντιστρεπτές και μη
αντιστρεπτές μεταβολές – Οι σχέσεις του Gibbs – Παραγωγή εντροπίας – αρχή
αυξήσεως της εντροπίας – Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος για ανοικτά
συστήματα – Αναντιστρεπτότητα και διαθεσιμότητα – Εξέργεια – Συνάρτηση
Helmholtz – Συνάρτηση Gibbs – Εξισώσεις Tds – Θερμοδυναμική δύο φάσεων –
Λανθάνουσα θερμότητα αλλαγής φάσης – Θερμοδυναμικές ιδιότητες ατμών –
Εξίσωση Clausius / Clapeyron – Διαγράμματα T-s, h-s νερού – Πίνακες ιδιοτήτων –
Αντιστρεπτές μεταβολές στα διαγράμματα p-v, T-s, h-s – Ισεντροπικοί βαθμοί
απόδοσης – Θερμοδυναμικοί κύκλοι ισχύος – Κύκλος Rankine – Κύκλος
υπέρθερμου ατμού – Επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας στον κύκλο
Rankine – Κύκλος Rankine με αναθέρμανση και με απομάστευση ατμού – Ο
πραγματικός κύκλος Rankine – Ο κύκλος Brayton (θεωρητικός και πραγματικός) –
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τύποι αεριοστροβίλων – Εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσεως - Θεωρητικοί
κύκλοι αέρος Otto, Diesel και μεικτός – Πραγματικοί κύκλοι εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ.
• ΓΛΣ 202: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Στα Αγγλικά 04 θα ζητηθεί από τους φοιτητές να μελετήσουν κείμενα και
γλώσσα βασισμένα σε υλικό σχετικό με την ειδικότητά τους. Δίνεται εργασία στην
τάξη για να ολοκληρωθεί με την βοήθεια του υπάρχοντος υλικού στο ΚΕ.Γ.Ε.Π., η
οποία περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση του Web για την ανάπτυξη όχι μόνο των
ικανοτήτων στην Αγγλική γλώσσα αλλά και θεμάτων τέτοιων όπως Ηθική
Επαγγέλματος και ακαδημαϊκός τρόπος συγγραφής τεχνικών αναφορών και
κειμένων. Η τελική εργασία και οι εξετάσεις θα καθορίσουν το βαθμό των
φοιτητών+.
Στα Γερμανικά επιπέδου Mittelstufe (ZMP) με επέκταση εξειδικευμένων
εφαρμογών γλώσσας ανά τμήμα.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ::
Υποχρεωτική η επιλογή δύο (2) μαθημάτων
• ΜΠΔ 225: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μονάδες και διαστάσεις. Φυσικές και χημικές ιδιότητες ουσιών και μιγμάτων.
Θερμοδυναμική αερίων, ατμών, υγρών και στερεών. Ισοζύγια μάζας σε μόνιμη
κατάσταση. Ισοζύγια ενέργειας σε μόνιμη κατάσταση. Συνδυασμένα ισοζύγια μάζας
και ενέργειας σε μόνιμη κατάσταση. Ισοζύγια σε μη μόνιμη (δυναμική) κατάσταση.
• ΚΕΠ 204: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο πολιτισμός ως διαδικασία: Ο πολιτισμός ως διεργασία αναδόμησης του
θυμικού και ορμικού κόσμου. Πολιτισμική διάχυση και ενσωμάτωση. Πολιτισμικές
συγκρούσεις και πολιτισμική πρόσμιξη (aculturation). Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
του πολιτισμού και της τεχνολογίας. Ο πολιτισμός στη νεωτερική και μετανεωτερική
του εκδοχή.
• ΚΕΠ 102: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση της οικονομικής ιστορίας, με ιδιαίτερη
αναφορά στους ιστορικά διαδοχικούς τρόπους οργάνωσης της παραγωγής, και των
σημερινών αναπτυξιακών τάσεων. Εξετάζονται επίσης σύντομα ορισμένα από τα
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συναφή επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα, και αναλύεται ειδικότερα η
εξέλιξη της οικονομικής σκέψης (θεωρίας) μέχρι σήμερα..
• ΜΠΔ 227: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ
Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίκτυα υπολογιστών VAN, LAN, MAN,
WAN, δίκτυα προστιθέμενης αξίας, πρότυπα μηνυμάτων Χ400 και Χ435, τεχνολογία
γραμμωτού κώδικα (bar coding), τεχνολογία της πληροφορικής και ηλεκτρονικό
εμπόριο, internet, intranets, extranets, ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (EDI),
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, on-line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
ηλεκτρονικά καταστήματα, Ηλεκτρονικό εμπόριο & Customers Modeling,
Ηλεκτρονικό εμπόριο & Positioning, εικονικές επιχειρήσεις, διαχείριση ροής
εργασίας, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών,
ηλεκτρονικά κείμενα, e-Banking, ηλεκτρονική δημοκρατία, e-Government,
ηλεκτρονικοί κατάλογοι και μηχανές αναζήτησης, Information Retrieval – Filtering,
Μοντελοποίηση Χρήστη, Ασφάλεια - Πιστοποίηση Γνησιότητας Εγγράφων &
Υπογραφών, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διεπιχειρησιακά και
web-based Π.Σ., Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Μεθοδολογίες και
περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Εφαρμογές
ηλεκτρονικού εμπορίου, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών καταστημάτων
Εργαστήριο: Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον web (Java,
HTML, Active X).
• ΜΠΔ 407: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Εισαγωγή, Παίγνια με δύο παίκτες, Παίγνια μηδενικού αθροίσματος, Αμιγείς
και Μικτές στρατηγικές, Μητρικά και Διμητρικά παίγνια, Σημεία ισορροπίας και
Σαγματικά σημεία, Θεώρημα minmax, Επίλυση μητρικών παιγνίων με Γραμμακό
Προγραμματισμό, Επίλυση διμητρικών παιγνίων με Μη-γραμμικό Προγραμματισμό,
Ισορροπία Nash και σημεία Pareto, Ιεραρχικά παίγνια, Ισορροπία και ανισορροπία
Stackelberg, Διεπίπεδος Προγραμματισμός, Εφαρμογές στην Μικροοικονομία και
Δυοπώλειο Cournot, Εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας και ισορροπία Wardrop.

• ΜΠΔ 301: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι
Εισαγωγή, Κρυσταλλική δομή, ατέλειες, μηχανικές ιδιότητες υλικών,
διαγράμματα φάσεων. Βασικές αρχές κοπής, εργαλειομηχανές και κατεργασίες
κοπής, κοπτικά. Χύτευση, είδη χύτευσης, συστολή, θερμική συμπεριφορά, ατέλειες.
Αριθμητικός έλεγχος και εργαλειομηχανές. Υπολογιστικά Ολοκληρωμένη
Παραγωγή. Ευελιξία και συστήματα παραγωγής.
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• ΜΠΔ 302: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Μοντέλα περιγραφής εργασίας και ρόλων. Αξιολόγηση της εργασίας.
Μισθολογική πολιτική. Πρόσληψη προσωπικού. Ηγεσία, ανάπτυξη προσωπικού,
ανάπτυξη ομάδων. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην καινοτομική εξέλιξη
της επιχείρησης. Μελέτη και συζήτηση περιπτώσεων.
• ΜΠΔ 303: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εισαγωγικές έννοιες, ορισμός στοχαστικών διαδικασιών, συσχέτιση,
στατιστική, ροπές, λογισμός μέσου τετραγώνου, ανεξαρτησία, διαδικασία Wiener,
λευκός θόρυβος, διαδικασία Poisson, συστήματα με στοχαστικές εισόδους,
εργοδικότης, αλυσίδες Markov, εισαγωγή στην θεωρία πληροφοριών, εφαρμογές.
• ΜΠΔ 304: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Εισαγωγή, τρόποι μετάδοσης θερμότητας. Αγωγή θερμότητας, Νόμος Fourier,
Εξίσωση Διάχυσης Θερμότητας, μονοδιάστατη αγωγή θερμότητας, θερμική
αντίσταση, πτερύγια. Αριθμητικές μέθοδοι αγωγής θερμότητας σε μόνιμη
κατάσταση, διακριτοποίηση διαφορικών εξισώσεων. Μη μόνιμη αγωγή θερμότητας,
η μέθοδος εντοπισμένης χωρητικότητας, αριθμητικές μέθοδοι για μη μόνιμη
μετάδοση θερμότητας με αγωγή. Συναγωγή, εξισώσεις μεταφοράς θερμότητας και
μάζας, τα οριακά στρώματα ταχύτητας και θερμοκρασίας, στρωτή και τυρβώδης ροή,
εξισώσεις οριακών στρωμάτων, αδιάστατες παράμετροι, εσωτερικές ροές σε
αγωγούς, ενεργειακός ισολογισμός σε ευθύγραμμο σωλήνα. Βασικές έννοιες
μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία.

• ΜΠΔ 305: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Εισαγωγή – Στοιχεία αντοχής των υλικών – υπολογισμός σε κόπωση – άξονες
και άτρακτοι (υπολογισμός αντοχής σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις, αρχικός
υπολογισμός διαστάσεων, μέγιστος αριθμός στροφών) – Υλικά κατεργασίας –
ανοχές, συναρμογές και τραχύτητα επιφανειών – Τυποποίηση και υπολογισμοί
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κοχλιώσεων – Υπολογισμός εδράνων κύλισης
συγκολλήσεων – Σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι.

–

Στοιχεία

υπολογισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) μαθήματος
• ΜΠΔ 306: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Επίλυση Προβλημάτων, Αναπαράσταση
Γνώσης και Συλλογιστικές, Αβέβαια και Ασαφής Γνώση, Σχεδιασμός Ενεργειών,
Έμπειρα Συστήματα, Μηχανική Μάθηση, Rough Sets, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί
Αλγόριθμοι, Ασαφή Σύνολα, Εξόρυξη Γνώσης, Ευφυείς μέθοδοι διασύνδεσης με το
περιβάλλον (Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τεχνητή όραση, ρομποτική),
Πράκτορας - Ευφυής Πράκτορας, Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, Ευφυή
Συστήματα και Εφαρμογές. Εργαστήριο
• ΚΕΠ 301: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
H επιστήμη ως κοινωνικο-πολιτισμικό φαινόμενο. Η θέση και ο ρόλος της
επιστήμης στη διάρθρωση της κοινωνίας. Ζητήματα θεωρίας της γνώσης, λογικής και
μεθοδολογίας στην επιστημονική έρευνα. Οι επιστήμες στην ιστορία.
Διαφοροποίηση, ολοκλήρωση της επιστήμης και διεπιστημονικότητα. Νεωτερισμοί
και παραδόσεις στην ανάπτυξη της επιστήμης. Το υποκείμενο της επιστημονικής
δραστηριότητας. Θεωρίες, κατευθύνσεις, τάσεις και προσεγγίσεις στη φιλοσοφία της
επιστήμης.
• ΚΕΠ 201: ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιλαμβάνεται η ανάλυση της προσφοράς-ζήτησης εμπορευμάτων, των
βασικών λειτουργιών και αναπτυξιακών τάσεων στα πλαίσια της επιχείρησης, καθώς
και ο ρόλος της τεχνολογίας στην παραγωγή. Σε μακροοικονομική επίπεδο
καλύπτονται ζητήματα που αφορούν τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της
απασχόλησης, τον πληθωρισμό, τον ρόλο του κράτους, και τα προβλήματα ή τις
τάσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.
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• ΜΠΔ 321: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ
Εισαγωγή. Μορφοποίηση με παραμόρφωση, έλαση, ολική, βαθεία κοίλανση,
εξώθηση, σφυρηλάτηση. Κονιομεταλλουργία, πυροσυσσωμάτωση. Συγκόλληση,
είδη συγκολλήσεων, μηχανές συγκόλλησης. Ηλεκτροχημικές μέθοδοι αφαίρεσης
υλικού. Πλαστικά, κεραμικά πολυμερή: ιδιότητες, κατεργασίες.
• ΜΠΔ 322: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εισαγωγή-μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική
ζήτηση, αποθέματα με εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασμός παραγωγής, ανάμειξη
προϊόντων, προβλήματα μεγέθους παραγωγής, συστήματα πρόβλεψης, κινούμενος
μέσος όρος, ελάχιστο μέσο τετράγωνο, προγραμματισμός -ν εργασίες, 1 μηχανή -ν
εργασίες, 2 μηχανές, προγραμματισμός για την ελαχιστοποίηση κόστους
προετοιμασίας, απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών.
• ΜΠΔ 323: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή, βασικές έννοιες, παλινδρόμηση, ανάλυση σε κύριες συνιστώσες,
ανάλυση αντιστοιχιών, παραγοντική ανάλυση, διακριτή ανάλυση, κατανομή κατά
τμήματα, ταξινομική ανάλυση, συμπλεκτική ανάλυση, Q-ανάλυση, ιεραρχική
ανάλυση, κανονική ανάλυση, ανάλυση χρονολογικών σειρών, πρόβλεψη, τεχνικές
πρόβλεψης, τεχνολογική πρόβλεψη, προγράμματα Η/Υ, εφαρμογές.
• ΜΠΔ 324: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα και τη τεχνολογία της πληροφορικής,
Πληροφορία & Πληροφοριακά Συστήματα, Θεωρία Αποφάσεων, Πολυκριτήρια
Ανάλυση Αποφάσεων, Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων, Συστήματα Υποστήριξης
Αποφάσεων, Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήματα
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων, Δομημένη Μοντελοποίηση & Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων
Μοντέλων, Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα των ΠΣ & ΣΥΑ, Ευφυείς Μέθοδοι
Υποστήριξης Αποφάσεων, Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων,
Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήματα Υποστήριξης
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Ομαδικών Αποφάσεων & Διαπραγματεύσεων, Διοικητικά Πληροφοριακά
Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης, Συστήματα Data Warehouses & On Line
Analytical Processing, Κατανεμημένα & Web-based ΣΥΑ, Χωρικά Συστήματα
Υποστήριξης Αποφάσεων, Εφαρμογές των ΣΥΑ στη Διοίκηση, στο Μάρκετινγκ, στη
Βιομηχανία και τη Παραγωγή, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, στην Ιατρική, στο
Περιβάλλον, κα. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών ΠΣ & ΣΥΑ καθώς
και εκπόνηση εργασίας με χρήση διαφόρων συστημάτων για την επίλυση
πραγματικών προβλημάτων.
• ΜΠΔ 325: ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή, βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, μέθοδοι τύπου Newton,
μέθοδοι συζυγών κατευθύνσεων, απόλυτη βελτιστοποίηση, θεωρία περιορισμένης
βελτιστοποίησης, τετραγωνικός προγραμματισμός, γραμμικά περιορισμένη
βελτιστοποίηση, γενικοί αλγόριθμοι μη γραμμικού προγραμματισμού.
• ΜΠΔ 326: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Εισαγωγή – Ιστορική αναδρομή – Ενεργειακοί ισολογισμοί και ροή ενέργειας
στις στροβιλομηχανές – Διάκριση μεταξύ μηχανών συμπιεστού και ασυμπίεστου
ρευστού – Το θεώρημα της ροπής της ορμής – Τρίγωνα ταχυτήτων και μετατροπή
μεταξύ ακίνητου και κινούμενου συστήματος συντεταγμένων – Άεργη ροή –
Εφαρμογή του θεωρήματος της ροπής της ορμής σε πτερωτές ακτινικής και αξονικής
ροής – Διαμορφώσεις στροβιλομηχανών – Μονοβάθμιες και πολυβάθμιες μηχανές –
Ροή μεταξύ των πτερυγίων – Φυγόκεντρες αντλίες – Βέλτιστη παροχή – Ιδεατή και
θεωρητική χαρακτηριστική πτερωτής – Βαθμοί απόδοσης – Χαρακτηριστικές
καμπύλες λειτουργίας – Νόμοι ομοιότητας – Ειδικός αριθμός στροφών – Αντλητική
εγκατάσταση – Καθορισμός σημείου λειτουργίας – επιλογή αντλίας – Συνεργασία
αντλιών – Σπηλαίωση – Τύποι υδροστροβίλων – Η ανάπτυξη της ροπής σε πτερωτή
υδροστροβίλου – Τρίγωνα ταχυτήτων και θεωρητική χαρακτηριστική πτερωτής
υδροστροβίλου – Βαθμοί απόδοσης – χαρακτηριστικές υδροστροβίλου – Είδη
θερμικών στροβιλομηχανών και περιγραφή λειτουργίας τους – Κύκλος Brayton –
Μονοδιάστατη ανάλυση λειτουργίας – Βαθμοί απόδοσης - Χαρακτηριστικές
καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή και στροβίλου – Εμβολοφόρες M.E.K. –
Θεωρητικοί και πραγματικοί κύκλοι λειτουργίας – Στοιχεία καύσης.
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• ΜΠΔ 401: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

Μαθηματικές έννοιες: σήματα εισόδου, μετασχηματισμός Laplace, μιγαδικές
συναρτήσεις, περιγραφή συστημάτων: συνάρτηση μεταφοράς, διαφορικές εξισώσεις,
εξισώσεις κατάστασης, δομικά συστήματα 1ης και 2ης τάξης, παράμετροι σχεδίασης,
είδη ελεγκτών, ρύθμιση ελεγκτών PID, παραδείγματα εφαρμογών.
• ΜΠΔ 402: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση και οι στόχοι της, η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής διοίκησης,
το πιστωτικό σύστημα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός,
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, κεφάλαιο κίνησης, χρηματοοικονομικοί
δείκτες,
μεθοδολογία
χρηματοοικονομικής
ανάλυσης,
αποδοτικότητα,
χρηματοοικονομική μόχλευση, βιομηχανικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος της
επιχείρησης, ανάλυση νεκρού σημείου, πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων,
μέθοδοι
χρηματοοικονομικής
πρόβλεψης,
μέθοδοι
χρηματοδότησης:
αυτοχρηματοδότηση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δάνεια, Leasing, εργαστηριακές
ασκήσεις.
• ΜΠΔ 403: ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέθοδοι, τεχνικές και μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε θέματα αξιοπιστίας,
συντήρησης και αντικατάστασης μηχανημάτων-συστημάτων, αντικατάσταση ομοίων
μηχανών-εξαρτημάτων,
μέτρηση
αξιοπιστίας
συστημάτων,
προβλήματα
επιθεώρησης, συντήρησης για μεγιστοποίηση μέτρων απόδοσης του συστήματος,
προβλήματα επάνδρωσης σταθμών επιδιόρθωσης, σχεδιασμός και βέλτιστες
πολιτικές συντήρησης συστημάτων, δένδρα επικινδυνότητας.
• ΜΠΔ 405: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εισαγωγή στην ποιότητα και στις μεθόδους βελτίωσης ποιότητας, Έννοιες και
εργαλεία ελέγχου ποιότητας, Βασικοί κλάδοι του στατιστικού ελέγχου ποιότητας,
Βασικές έννοιες στατιστικής, Δειγματοληπτικά σχέδια αποδοχής παρτίδας, Σχέδια
απλής, διπλής ή πολλαπλής δειγματοληψίας μέσω χαρακτηριστικών,
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Εξακολουθητικά δειγματοληπτικά σχέδια, Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής,
Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου, Διαγράμματα ελέγχου (ιδιοτήτων και
μεταβλητών), Ειδικά θέματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας.

• ΜΠΔ 406: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ορισμός του μάρκετινγκ (ΜΚΤ), δραστηριότητες του ΜΚΤ, το μίγμα ΜΚΤ, το
περιβάλλον του ΜΚΤ, μάρκετινγκ στον Ελληνικό χώρο, αγορά, έρευνα της αγοράς,
κατάτμηση ή τμηματοποίηση της αγοράς, το δυναμικό και η ζήτηση της αγοράς, ο
καταναλωτής, παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ο
κύκλος ζωής των προϊόντων, συναρτήσεις που εκφράζουν τον κύκλο ζωής των
προϊόντων, πρόβλεψη πωλήσεων, επεξεργασία στοιχείων, πολιτική τιμών,
παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική τιμών, η προβολή των προϊόντων,
διαφήμιση, προσωπικές πωλήσεις, προώθηση των πωλήσεων, συστήματα διοίκησης
στο Μάρκετινγκ.
• ΜΠΔ 409: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Εισαγωγή στα προβλήματα οργάνωσης παραγωγής & προγραμματισμού έργου.
Μαθηματικά εργαλεία. Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (χωρίς ή με
περιορισμούς). Προγραμματισμός χρήσης πόρων – Σχέση χρόνου-κόστους. Γενική
μεθοδολογία και επιλογή παραγωγικής διαδικασίας. Υπολογισμός αναγκαίου
εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού – Συγκεντρωτικός προγραμματισμός:
Περίπτωση πλήρους απασχόλησης, Περίπτωση μερικής απασχόλησης. Χωροταξική
διάταξη παραγωγής: Συστηματική χωροταξική διάταξη, Αλγόριθμοι εναλλακτικών
σχεδίων (μέθοδοι ανταλλαγής, γραφική μέθοδος, μέθοδος σχέσεων), Εφαρμογές σε
Η/Υ (Craft, Aldep, Storm). Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής: Ορισμός
μαθηματικού προβλήματος, Επίλυση με δυναμικό προγραμματισμό, Προσεγγιστικές
μέθοδοι (μέγιστης διάρκειας, ranked positional weight). Κύριος προγραμματισμός
παραγωγής . Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών

• ΜΠΔ 426: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μαθηματικά πρότυπα και εφαρμογές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης,
Διαφορές μεταξύ Ακέραιου και Γραμμικού Προγραμματισμού, Γραφήματα και
Δίκτυα, Δομές δεδομένων για δίκτυα και γραφήματα, Ανίχνευση γραφημάτων,
Βέλτιστες διαδρομές και Διακριτός Δυναμικός Προγραμματισμός, Τανύοντα δένδρα
και αλγόριθμοι Απληστίας, Προβλήματα ροών, Περιπλοκότητα αλγορίθμων και
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προβλημάτων, Γραμμική και Λαγρανζιανή χαλάρωση, Μέθοδος Branch-and-Bound,
Μέθοδος Τοπικής Ανίχνευσης, Ευρηστικοί Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι προσέγγισης,
Μετα-ευρηστικοί Αλγόριθμοι.

• ΜΠΔ 421: ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (CAM)

Εισαγωγή, μοντέλα γέννησης-θανάτου, το σύστημα Μ|Μ|1, συστήματα
Markov που δεν είναι γέννησης-θανάτου, η κατανομή Erlang, ομαδικές
εξυπηρετήσεις, προχωρημένα μοντέλα M|G|1, M|G|m, G|G|1, G|G|m, προχωρημένα
μοντέλα ανάλυσης γραμμών παραγωγής, εισαγωγή στα προβλήματα και τα μοντέλα
ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (FMS).
• ΜΠΔ 422: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομικά
μαθηματικά,
χρονική
αξία
του
χρήματος,
κεφαλαιοποίηση, ράντες, απόφαση της επένδυσης υπό βέβαιο μέλλον, πανόραμα των
κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων, απόφαση της επένδυσης υπό αβέβαιο μέλλον,
αβεβαιότητα και κίνδυνος, κριτήρια εκτίμησης των επενδυτικών έργων υπό
απροσδιόριστο μέλλον, κριτήρια εκτίμησης των επενδυτικών έργων υπό
πιθανολογικό μέλλον, κίνδυνος και απόδοση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών, μοντέλα
εκτίμησης χαρτοφυλακίων: μοντέλο κεφαλαιοαγοράς, μοντέλο αποτίμησης
κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, εργαστηριακές ασκήσεις.
• ΜΠΔ 423: ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (CAD)

Σχεδιομελέτη με χρήση Η/Υ, ρόλος στην διαδικασία μελέτης προϊόντος,
εφαρμογές-συστήματα σχεδίασης, συστήματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης,
μοντέλα σύρματος, μοντέλα επιφανειών, μοντέλα στερεών, αναπαράσταση
καμπυλών και επιφανειών με Ferguson, Bezeir, B-Splines, Nurbs. Συστήματα
στερεάς μοντελοποίησης, Constructive Solid Geometry, Οριακή Αναπαράσταση (ΒRep).
• ΜΠΔ 424: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
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Εισαγωγή, εργονομική ανάλυση εργασίας, ακοή-θόρυβος, όραση, φωτισμός,
συλλογή και επεξεργασία οπτικών πληροφοριών, ενδεικτικά όργανα, θερμοκρασιακό
περιβάλλον, βιομετρία, διαμόρφωση των μορφολογικών στοιχείων θέσης εργασίας,
νοητική εργασία, επιτηδιότητες, ροή πληροφοριών, διάγνωση, λύση προβλημάτων,
λήψη αποφάσεων, χρόνος και εργασία, σωματικός, νοητικός, ψυχικός φόρτος
εργασίας, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, οργάνωση εργασίας και εργονομία.
• ΜΠΔ 425: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εισαγωγή, συνδυαστικά προβλήματα, βέλτιστος έλεγχος διακριτού χρόνου,
βέλτιστος έλεγχος συνεχούς χρόνου, εφαρμογές, παραλλαγμένοι αλγόριθμοι
δυναμικού προγραμματισμού, στοχαστικός δυναμικός προγραμματισμός, εφαρμογές
στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού, επιλογές πρακτικής εφαρμογής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Υποχρεωτική η επιλογή δύο (2) μαθημάτων
• ΜΠΔ 427: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές αγορές, Βασικά θέματα διαχείρισης
χαρτοφυλακίων, Μαθηματικά υποδείγματα για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων,
Αποτίμηση ομολόγων, Κριτήρια κινδύνου στη διαχείριση ομολόγων,
Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ομολόγων και στρατηγικές διαχείρισης, Δικαιώματα
προαίρεσης, Μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων, Συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης, Value at Risk (VaR): έννοια και διαδικασίες υπολογισμού, Κατασκευή
χαρτοφυλακίων βέλτιστης VaR.
• ΜΠΔ 430: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ

Εισαγωγή στα πολυμεταβλητά συστήματα ελέγχου. Χρονική απόκριση
συστημάτων πολλών εισόδων-πολλών εξόδων. Εξεγξιμότητα. Παρατηρησιμότητα.
Ευστάθεια. Έλεγχος συστημάτων πολλών εισόδων-πολλών εξόδων. Τοποθέτηση
ιδιοτιμών ευρωστία.
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• ΜΠΔ 431: ΕΥΦΥΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ
Εισαγωγή σε τεχνικές κλασσικού ελέγχου βιομηχανικών συστημάτων. Βασικές
έννοιες ευφυών, ιεραρχικών και κατανεμημένων συστημάτων. Τεχνικές ευφυούς
ελέγχου: ιεραρχικός έλεγχος, υβριδικός έλεγχος, ασαφής έλεγχος, νευρωνικός
έλεγχος, νευρωασαφής έλεγχος, τύποι προσαρμοστικού ελέγχου. Διαγνωστικός
έλεγχος και διαγνωστική νοημοσύνη για εντοπισμό και παρακολούθηση σφαλμάτων.
Εφαρμογές.
Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και έλεγχος συστημάτων στα οποία ο
ενσωματομένος υπολογιστής ελέγχου και το ενσωματομένο λογισμικό είναι τα
κεντρικά στοιχεία και οι πυρήνες των μεθόδων τεχνολογίας που απαιτούνται για την
υλοποίηση τέτοιων συστημάτων γενικά, και προσαρμοστικών μηχανικών
συστημάτων, ειδικά. Μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή διεπιστημονικών
(interdisciplinary) μεθόδων που απαιτούν γνώσεις θεωρίας συστημάτων,
ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, μηχανολογίας, επιστήμης των υπολογιστών και
εφαρμοσμένων μαθηματικών. Εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής και
υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.
• ΜΠΔ 408: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή στην ποιότητα (ορισμοί, βασικές διαστάσεις, ιστορική αναδρομή),
Βασικές αρχές και αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Η ΔΟΠ ως νέα
κουλτούρα, Φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη ΔΟΠ (Deming, Juran, Crosby,
Ishikawa, Taguchi, Feigenbaum), Ικανοποίηση πελατών και συστήματα
εξυπηρέτησης πελατών, Βραβεία ποιότητας (Deming, EFQM, Malcolm Baldridge),
Έλεγχος ανταγωνιστικότητας και Αξιολόγηση επιδόσεων, Εργαλεία ΔΟΠ (βελτίωση
ποιότητας, στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας,
τεχνικές ανάλυσης του Taguchi, κλπ), Πρότυπα και συστήματα διασφάλισης
ποιότητας, Κόστος ποιότητας.

• ΜΠΔ 501: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Προσομοίωση
συστημάτων
παραγωγής
και
γραμμών
αναμονής,
μοντελοποίηση συστημάτων διακεκριμένων γεγονότων, στατιστικές τεχνικές
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εκτίμησης μέτρων απόδοσης και σύγκρισης συστημάτων, τεχνικές ελάττωσης της
διασποράς, εισαγωγή στην ανάλυση διαταραχών και στη βελτιστοποίηση, λογισμικό
προσομοίωσης.
• ΜΠΔ 502: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Αρχές λειτουργίας και χειρισμού ρομπότ και αισθητήρων. Κινηματική,
δυναμική και στατική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων. Ανάλυση χώρου εργασίας
και σύνθεση ρομποτικών βραχιόνων. Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ, προγραμματισμός
και έλεγχος. Στρατηγικές βασισμένες σε αισθητήρια και τεχνικές αποφάσεων.
Ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Υποχρεωτική η επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων
• ΜΠΔ 504: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βασικές αρχές οικολογίας, γεωχημικοί κύκλοι, ρύπανση της ατμόσφαιρας,
ρύπανση των υδάτων, στατιστική επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων,
διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών
αποβλήτων.
• ΜΠΔ 505: ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μοντέλα περιγραφής και μελέτης των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι
εργαζόμενοι κατά την εργασία τους, τεχνικές καταγραφής και ανάλυσης των
δραστηριοτήτων, ιδιαιτερότητες της εργονομικής ανάλυσης εργασίας ανάλογα με τις
περιπτώσεις εφαρμογής της.
• ΜΠΔ 506: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έννοια, ορισμός και σκοπός του στρατηγικού προγραμματισμού, Φάσεις του
στρατηγικού προγραμματισμού (προσδιορισμός στρατηγικής, κατηγορίες στόχων,
εσωτερική ανάλυση επιχείρησης, εξωτερική διάγνωση της κατάστασης, ανάπτυξη
εναλλακτικών στρατηγικών, επεξεργασία στρατηγικών, πρόβλεψη και ανάλυση
σεναρίων, μέθοδοι αξιολόγησης και επιλογής στρατηγικών), Προϋπολογισμός
παραγωγής και πωλήσεων, Προκαθορισμένο κόστος, Ανάλυση των αποκλίσεων, Η
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προσέγγιση των Balanced Scorecards, Εφαρμογές στρατηγικού προγραμματισμού σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• ΜΠΔ 507: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Έννοιες και ορισμοί, πολυωνυμικά μοντέλα, διωνυμικά μοντέλα : COLEMAN,
DODD, BASS, MAHAJAN, FLOYD, SHARIF-KABIR, EASINGWOODMAHAJAN, VON BERTALANFFY, άλλα μοντέλα : κανονική κατανομή,
λογαριθμική κανονική κατανομή, κατανομή WEIBULL, κατανομή GOMPERTZ,
νέα μοντέλα : τροποποιημένο μοντέλο NSRL, γενικευμένα ρητά μοντέλα : GRMI και
ΙΙ, εφαρμογές.
• ΜΠΔ 510: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μεθοδολογία εκπόνησης τεχνικοοικονομικών μελετών. Ανάλυση επενδυτικών
σχεδίων. Κοστολόγηση έργων και δραστηριοτήτων. Εκτίμηση κόστους. Μελέτη
παραδειγμάτων και εκπόνηση εργασιών.
• ΚΕΠ 204: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
To δίκαιο και οι κανόνες του, στοιχεία δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η
έννοια του κράτους, τα υποκείμενα του δικαίου, τα πράγματα, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις, η κατοικία και η πόλη, τα δημόσια έργα, η μελέτη του δημοσίου έργου,
οι υποχρεώσεις του αναδόχου από την ανάληψη της κατασκευής του έργου, η
εξέλιξη της σύμβασης, επίλυση διαφορών.

• ΜΠΔ 512: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ορισμός και σημασία του κινδύνου στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Είδη
χρηματοοικονομικών κινδύνων, Κλασσικές μεθοδολογίες εκτίμησης των
χρηματοοικονομικών κινδύνων: μονοδιάστατη στατιστική ανάλυση, βελτιστοποίηση,
Νέες μεθοδολογίες εκτίμησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων: πολυδιάστατη
στατιστική ανάλυση, πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, προσεγγιστικά σύνολα,
ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, εφαρμογές.
• ΜΠΔ 513: ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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Η σημασία των νέων προϊόντων, Οργάνωση για νέα προϊόντα, Παράλληλη
Μηχανική, Προγραμματισμός προϊόντων, Απαιτήσεις πελατών, Σύνταξη
προδιαγραφών προϊόντων, Δημιουργία & δοκιμή ιδέας, Αρχιτεκτονική προϊόντος,
Βιομηχανικός σχεδιασμός, Δημιουργία & δοκιμή πρωτοτύπου, Διαχείριση ζωής
προϊόντος. Ταχεία πρωτοτυποποίηση & πλασματικά πρωτότυπα.
• ΜΠΔ 514: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ο ρόλος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σχεδιασμός ζήτησης και
προσφοράς σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Εφαρμογές και μαθηματική
προτυποποίηση.
Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα προβλημάτων
διαχείρισης
εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, το πρόβλημα
της συσκευασίας κουτιών. Μεταφορές και Διανομή προϊόντων στην Εφοδιαστική
Αλυσίδα. Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής. Κανάλια διανομής. Σχεδιασμός
δρομολογίων. Προβλήματα επιλογής στόλου και μεγέθους οχημάτων. Προβλήματα
δρομολόγησης οχημάτων. Παραλλαγές προβλημάτων διανομής προϊόντων (χρονικά
παράθυρα, πολλαπλά προϊόντα, ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, προβλήματα
ταυτόχρονης διανομής και παραλαβής προϊόντων) Προβλήματα προγραμματισμού
οχημάτων. Προβλήματα προγραμματισμού πλοίων. Προβλήματα δρομολόγησης
αποθεμάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. (Απλής περιόδου πρόβλημα δρομολόγησης
αποθεμάτων, πολλαπλών περιόδων πρόβλημα δρομολόγησης αποθεμάτων)
Προβλήματα χωροθέτησης αποθηκών. Επιλογή τοποθεσίας πώλησης. Προβλήματα
επικάλυψης συνόλου. Προβλήματα p-κέντρων και p-μέσων. Προβλήματα
εγκατάστασης μίας ή πολλαπλών αποθηκών. Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο ρόλος του
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Μελέτες περιπτώσεων πραγματικών προβλημάτων
(Μοντελοποίηση, ανάπτυξη, μέθοδος επίλυσης).

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών είναι μια συλλογή υπολογιστικών
συστημάτων, λογισμικών συστημάτων, γεωγραφικών δεδομένων και ανθρωπίνου
δυναμικού με σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία
και απόδοση, κάθε μορφής πληροφορίας που αφορά το γεωγραφικό περιβάλλον. Τα
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών αρχικά αποτελούν μια ηλεκτρονική βάση
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γεωγραφικών δεδομένων ή πιο απλά είναι ένας ψηφιακός χάρτης. Στο μάθημα αυτό
θα γίνει μια εισαγωγή πάνω στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και θα γίνει
μια προσπάθεια εκμάθησης βασικών αρχών σχεδίασης, λειτουργίας και εφαρμογής
ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Παραδείγματα γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών που θα παρουσιαστούν είναι το TRANSCAD, το GRASS
και άλλα.

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η εκπαίδευση, των
παρακολουθούντων, σε θέματα Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
(ΜΕΔ). Η ΜΕΔ αποτελεί μία σύνθεση πολλών τεχνικών που έχουν να κάνουν με την
σχεδίαση, επανασχεδίαση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε μία επιχείρηση.
Η ΜΕΔ ως επιστημονικός όρος περιλαμβάνει: την τέχνη της ικανότητας
κατανόησης, σχεδιασμού ορισμού, ανάλυσης και εφαρμογής διαδικασιών που
καλύπτουν τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε να
ικανοποιούνται οι στόχοι της με εφικτό κόστος και υψηλή ανταγωνιστικότητα».
Σύμφωνα με αυτή την θεώρηση τα επιχειρησιακά συστήματα προσεγγίζονται
με συστηματικό τρόπο όπως οποιοδήποτε άλλο πολύπλοκο σύστημα. Για τον λόγο
αυτό χρησιμοποιούνται γνωστές τεχνικές ανάλυσης παραγωγικών συστημάτων αλλά
και νέες τεχνικές όπως τεχνικές διαχείρισης της ροής πληροφοριών καθώς και
σχεδίασης και ανάλυσης των οργανωτικών δομών.

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OLAPΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αποθήκες δεδομένων: αρχές αποθηκών δεδομένων, σχήματα υλοποίησης,
αναλυτική επεξεργασία δεδομένων – η έννοια OLAP, ολοκλήρωση και χρήση στα
συστήματα στήριξης αποφάσεων. Εξόρυξη δεδομένων (data mining): αρχές
ανάλυσης δεδομένων, τεχνικές κατηγοριοποίησης δεδομένων (classification) και
αυτόματης εξαγωγής κανόνων που τα διέπουν (association rules), “μορφές”
δεδομένων (patterns), δέντρα αποφάσεων (decision trees), ολοκλήρωση στο
περιβάλλον Internet και στα συστήματα στήριξης αποφάσεων.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων για απόκτηση διπλώματος: κατ' ελάχιστον 212.
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3 Εισαγωγή
Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης 2.2 του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και ως σκοπό έχει την μελέτη και καταγραφή των Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΣ), σχολών συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου με το τμήμα
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Στην προσπάθεια καταγραφής των σχολών χρησιμοποιήθηκαν δύο κριτήρια:
Το πρώτο αφορά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να διαρκούν οι
σπουδές των υπό εξέταση σχολών, το οποίο είναι τα 4 χρόνια. Το δεύτερο κριτήριο
αφορά τον τίτλο της υπό εξέτασης σχολής η οποία απαραίτητα πρέπει να αφορά
μηχανικούς (engineering), δηλαδή σχολές που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό
αντικείμενο του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Η μελέτη αυτή αποτελείται από 4 παραγράφους. Στη πρώτη παράγραφο γίνεται
μια πρώτη καταγραφή και γεωγραφική κατανομή των υπό εξέταση σχολών. Στην
συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικότερη κατάσταση των σχολών με βάση 11
χαρακτηριστικά τους όπως είναι η διάρκεια σπουδών, ο αριθμός μαθημάτων, ο
αριθμός των εργαστηρίων, η ύπαρξη διπλωματικής ή πρακτικής εργασίας αλλά και
κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αναλύονται στην ενότητα 3.2.1 .
Στη δεύτερη παράγραφο αναλύεται η μορφή των σχολών ανάλογα με την
ομαδοποίηση των μαθημάτων των εξεταζόμενων ΠΣ και γίνεται η στατιστική
επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχείων των διδασκόμενων μαθημάτων.
Στη τρίτη παράγραφο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους
χαρακτηριστικών της μελέτης των ΠΣ των σχολών που εξετάστηκαν και
καταγράφονται οι επικρατούσες τάσεις. Στη τέταρτη παράγραφο, παρουσιάζεται μια
ποιοτική, ανάλυση του προγράμματος σπουδών των υπό εξέταση σχολών. Στην
πέμπτη παράγραφο παρουσιάζεται η αποτίμηση των στοιχείων ενώ στην έκτη
παράγραφό γίνονται κάποιες προτάσεις

3.1

Αξιολόγηση Μηχανικών στην Ευρώπη

Στην Μεγάλη Βρετανία το εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει αρχικά πτυχίο
bachelor ύστερα από 3 χρόνια σπουδών. Οι πιστοποιημένες από το εθνικό συμβούλιο
μηχανικών σχολές παρέχουν BEng ενώ αυτές που δεν είναι προσφέρουν BSc. Για
όποιον επιθυμεί επιπλέον εξειδίκευση ακολουθεί ένας χρόνος φοίτησης που οδηγεί
στην απόκτηση του Master in Engineering. Για να καταστεί ο μηχανικός ικανός να
ασκήσει το επάγγελμά του θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Quality Assurance
Agency for Higher Education (QAA). Η αξιολόγηση αυτή η οποία εμπεριέχει 3
διαβαθμίσεις (CEng – Chartered Engineer, IEng – Incorporated Engineer & TEng –
Technician Engineer) και δίνεται αφού ο υποψήφιος καταθέσει μια σειρά από
απαραίτητα δικαιολογητικά όπως είναι το πτυχίο μηχανικού από αξιολογημένη
σχολή, προϋπηρεσία κάποιων ετών στα πλαίσια της Αρχικής Επαγγελματικής
Ανάπτυξης ( IPD – Initial Personal Development), προσωπική συνέντευξη και πλήρη
στοιχεία των σπουδών του (αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, δομή προγράμματος
σπουδών, λίστες επιτυχόντων & μη μαθημάτων, τυπικά παραδείγματα εξετάσεων
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κλπ). Η αξιολόγηση δίνεται για μια περίοδο 3-5 ετών ύστερα από την οποία ο
μηχανικός πλέον, καλείται για επανεξέταση.
Στην Ιταλία εφαρμόζεται πλήρως η συνθήκη της Μπολόνια με σπουδές 3+2
ετών. Αυτό ισχύει φυσικά και για τις σχολές μηχανικών με εξαίρεση τους
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Με την συμπλήρωση των πρώτων 3 ετών σπουδών οι
απόφοιτοι αποκτούν τον τίτλο του Laurea ο οποίος αποτελεί ικανή και αναγκαία
συνθήκη για τον επόμενο διετή κύκλο σπουδών ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση του
Laurea Specialista. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο όργανο αξιολόγησης
σπουδών και ποιότητας παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Οι απόφοιτοι μηχανικοί
αποτελούν μέλη του αντίστοιχου με την Ελλάδα ΤΕΕ, του Ordine degli Ingegneri. Οι
κάτοχοι του Laurea εγγράφονται ως Ingegneri Junior ενώ οι κάτοχοι του Laurea
Specialista ως Ingegneri.
Στο Βέλγιο οι σπουδές μηχανικών χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: τις 4ετούς
διάρκειας που οδηγούν στον τίτλο “ingénieur industriel/ industrieel ingenieur” από τα
Ανώτερες Βιομηχανικές Σχολές και τις 5ετούς διάρκειας που οδηγούν στην απονομή
του τίτλου “ingénieur civil/burgerlijk ingenieur” από τα Τμήματα Εφαρμοσμένων
Επιστημών των Πανεπιστημίων. Το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης ελέγχεται από ένα διατμηματικό/διεπιστημονικό συμβούλιο. Κάθε 5
χρόνια μια εθνική επιτροπή αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και μέλη της
βιομηχανίας αξιολογεί την πληρότητα των σπουδών των πολυτεχνικών τμημάτων.
Στην Ολλανδία σπουδές μηχανικού παρέχονται σε 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα
(Universities of Technology στο Delft, στο Eidhoven & στο Twente). Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών έρχεται η απονομή του τίτλου ing (ingenieur) μετά την
επιτυχή αξιολόγηση από συγκεκριμένα ινστιτούτα (Technische Hogescholen – 26 τον
αριθμό σε όλη την χώρα). Ο τίτλος αυτός αποτελεί το πιστοποιητικό για την
επαγγελματική εξέλιξη σε μέσες και υψηλές θέσεις στην επαγγελματική ιεραρχία.
Στην Πορτογαλία υπάρχουν 2 τύποι σπουδών για μηχανικούς ανάλογα με τη
διάρκεια της φοίτησης. Οι 3ετούς διάρκειας σπουδές οδηγούν στην απόκτηση του
τίτλου “Engenheiro Tecnico” και οι 5ετούς διάρκειας στην απόκτηση του τίτλου
“Engenheiro”. Οι διαφορές των δύο αυτών τύπων σπουδών είναι πανομοιότυπες με
τις αντίστοιχες μεταξύ Πολυτεχνείου και Τ.Ε.Ι. που υπάρχουν στην χώρα μας. Η
επαγγελματική ένωση των Πορτογάλων μηχανικών (Ordem dos Engenheiros) είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση των σχολών. Αν ο απόφοιτος πάρει το πτυχίο από
αξιολογημένη και πιστοποιημένη σχολή τότε αυτόματα εγγράφεται ως “Engenheiro”,
αλλιώς είναι υποχρεωμένος να περάσει από συγκεκριμένες εξετάσεις. Η αξιολόγηση
και πιστοποίηση των σχολών διενεργείται από τον Ordem dos Engenheiros και έχει
ισχύ για 6 χρόνια. Πραγματοποιείται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την
σχολή/ τμήμα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα
του ιδρύματος.
Στην Ελβετία τα ιδρύματα αξιολογούνται και πιστοποιούνται για το επίπεδο
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους από το πρόσφατα ιδρυθέν Office
of Accreditation and Quality Assessment (QAQ). Το σύστημα απονομής πτυχίων
ακολουθεί σταδιακά το Αγγλοσαξωνικό πρότυπο των Bachelor/ Master.
Στη Γερμανία ο τίτλος “engineer” απονέμεται μόνο από σχολές που έχουν το
διακριτικό τίτλο “Technical Universities” (TU), “Gesamthochschulen”
(Comprehensive Universities – GH) και “Fachhochschulen” (Universities of Applied
Sciences - UAS). Με σκοπό την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας και
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δράσης των πανεπιστημίων σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια της χώρας, έχει
δημιουργηθεί ένα Ομοσπονδιακό Σύστημα Ακαδημαϊκών Εξετάσεων και Σπουδών.
Οι πτυχιούχοι μηχανικοί εντάσσονται σε επαγγελματικές ενώσεις όπως οι (Verein
Deutscher Ingenieure (VDI), Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. (VDE), Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau
e.V. (VDMA), Zentralverband der Elektrotechnik & Elektronikindustrie (ZVEI),
Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. (VDE), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
e.V. (VDMA), Zentralverband der Elektrotechnik & Elektronikindustrie (ZVEI) και
Deutsche Kommission für Ingenieurausbildung. Τα πτυχία που απονέμονται είναι της
μορφής Bachelor/ Diploma για 3ετείς σπουδές και Master/ Magister για σπουδές
5ετούς διάρκειας. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των ιδρυμάτων γίνεται από το
Ομοσπονδιακό Γραφείο Πιστοποίησης.
Τέλος, στην Ισπανία το πτυχίο του μηχανικού απονέμεται από σχολές με τίτλο
“Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieria” ύστερα από σπουδές διάρκειας 5 ή 6
ετών. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού είναι απαραίτητη η
συμμετοχή στην τοπική ένωση μηχανκών (Colegio de Ingenieros ή Colegio de
Ingenieros Tecnicos) με μόνο απαραίτητο δικαιολογητικό την κατοχή τίτλου
σπουδών από μια εκ των προαναφερθέντων ανώτερων τεχνικών σχολών.

3.2
Γενική Παρουσίαση των υπό Μελέτη Σχολών και
Προγραμμάτων Σπουδών
Στην μελέτη αυτή καταγράφηκαν 133 σχολές από 33 χώρες. Η πρώτη βασική
παραδοχή για την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής αφορά την χρονική διάρκεια
των σπουδών. Κρίθηκε απαραίτητο, ώστε το ελάχιστο των σπουδών των υπό εξέταση
σχολών να είναι τα 4 χρόνια. Η δεύτερη βασική παραδοχή αφορούσε το είδος των
σχολών που εξετάστηκαν. Το ζητούμενο ήταν η μεγάλη συνάφεια του εκπαιδευτικού
αντικειμένου της σχολής μας με τις υπό εξέταση σχολές. Έτσι, στη διαδικασία
καταγραφής και ανάλυσης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ)
συμμετείχαν σχολές με τίτλους όπως:
Industrial Engineering
Industrial & Systems Engineering
Industrial Engineering & Management
Industrial Systems Engineering & Engineering Management
Production Engineering & Management
Industrial Engineering & Operations Research
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως η μελέτη στηρίχθηκε εξ’
ολοκλήρου στις πληροφορίες που παρουσίαζαν οι δικτυακοί τόποι των αντίστοιχων
σχολών.
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3.2.3

Χαρακτηριστικά Σχολών

Για την πραγματοποίηση της μελέτης αναλύθηκαν και καταγράφηκαν τα εξής
10 χαρακτηριστικά:
1.

Όνομα Σχολής

2.

Τμήμα

3.

url

4.

Χώρα

5.

Συνολικός Αριθμός Μαθημάτων

6.

Έτη Σπουδών

7.

Μαθήματα

i.

Απαιτούμενα (για λήψη πτυχίου)

ii.

Βασικά

iii.

Επιλογής

iv.

Προαπαιτούμενα (Αριθμός Μαθημάτων που έχουν Προαπαιτούμενα)

8.

Αριθμός Εργαστηρίων

9.

Διπλωματική εργασία (Ύπαρξη ή Όχι)

10.

Πρακτική (Ύπαρξη ή Όχι)

11.

Κατευθύνσεις

3.3

Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών

Γεωγραφική Κατανομή
Η Γεωγραφική κατανομή των σχολών που αποτέλεσαν αντικείμενο της μελέτης
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΟΛΩΝ

ΧΩΡΑ

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΟΛΩΝ

ΗΠΑ

62

ΙΣΡΑΗΛ

2

ΤΟΥΡΚΙΑ

6

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

2

ΙΝΔΙΑ

5

ΑΥΣΤΡΙΑ

2

ΓΑΛΛΙΑ

5

ΚΟΥΒΕΪΤ

1

4

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

1

ΚΑΝΑΔΑΣ

4

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

1

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

4

ΔΑΝΙΑ

1

ΤΑΪΒΑΝ

4

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

4

ΤΣΕΧΙΑ

1

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

4

ΠΕΡΟΥ

1

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

3

ΕΛΒΕΤΙΑ

1

ΙΑΠΩΝΙΑ

2

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

1

ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΣ

2

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

1

ΙΤΑΛΙΑ

2

ΣΟΥΗΔΙΑ

1

ΙΣΠΑΝΙΑ

2

ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ

1

ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ

-

ΑΓ.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

1

Πίνακας 3-1: Αριθμός Σχολών/ Χώρες
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ΑΣΙΑ
19,23%

ΑΦ ΡΙΚΗ
4,62%

ΩΚΕΑΝΙΑ
3,08%
ΗΠΑ
47,69%

ΑΜΕΡΙΚΗ
5,38%
ΕΥΡΩΠΗ
20,00%

Διάγραμμα 3-1: Γεωγραφική Κατανομή Χωρών

Όπως είναι προφανές και από το παραπάνω σχήμα η συντριπτική πλειοψηφία
των υπό εξέταση σχολών προέρχεται από τις Η.Π.Α. Στο επόμενο διάγραμμα
παρουσιάζεται η ανά ήπειρο κατανομή των σχολών.
Έτη Σπουδών
Το δείγμα των σχολών που εξετάζονται είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
ομοιογενές σε ότι αφορά τη διάρκεια σπουδών αφού οι 104 από τις 133 σχολές είναι
4ετούς διάρκειας (77,16%). Ακολουθούν οι σχολές 5ετούς διάρκειας (11,81%),
3ετούς διάρκειας (7.09%) 3.5 και 4.5 ετών (από 1.57%) και 6ετούς διάρκειας (0,8%).
Σύνολο μαθημάτων
Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός ΠΣ είναι ο αριθμός των μαθημάτων που
απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου. Το σύνολο των μαθημάτων της κάθε σχολής
εξαρτάται από την χρονική διάρκεια των σπουδών. Ένα κρίσιμο στατιστικό μέγεθος
είναι ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο. Στην συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει ότι ο
μέσος όρος των μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι 5.54. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα
απαιτούμενα μαθήματα ανά εξάμηνο είναι 5 ή 6. Η αντίστοιχη αναλογία για το
τμήμα ΜΠΔ είναι περίπου 6 (για την ακρίβεια 6.1). Αυτό μπορεί εύκολα να
παρατηρηθεί και στο παρακάτω διάγραμμα όπου απεικονίζονται η διασπορά των
μαθημάτων/ εξάμηνο.
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9
8
7
ΜΠΔ 6,1

6
5
4
3
2
1
0
Διάγραμμα 3-2: Μέσος αριθμός Μαθημάτων/Εξάμηνο

Μαθήματα
Η ύπαρξη πολλών μαθημάτων επιλογής αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο
χαρακτηριστικό των ΠΣ. Σημαντικός αριθμός μαθημάτων επιλογής ουσιαστικά δίνει
την δυνατότητα στον φοιτητή να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα
ακολουθήσει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Παράλληλα εκφράζει και το
επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης αφού σηματοδοτεί ευελιξία και
προσαρμοστικότητα της σχολής στις απαιτήσεις των καιρών. Ένα σημαντικό μέγεθος
σχετικό με τα μαθήματα επιλογής αποτελεί το ποσοστό που καλύπτουν τα επιλογής
μαθήματα ως προς τον συνολικό αριθμό μαθημάτων. Από τις 133 σχολές, ήταν
εφικτή η ανάλυση στο θέμα των επιλογής μαθημάτων ως ποσοστό του συνολικού
αριθμού μαθημάτων, στις 76. Προέκυψε πως ένα ποσοστό της τάξεως του 20% έχει
αναλογία επιλογής – συνολικών μαθημάτων κάτω από 10%. Επιπλέον, 37% των
σχολών έχουν αναλογία επιλογής – βασικών μαθημάτων μεταξύ 10% - 20%, 16%
των σχολών μεταξύ 20 και 30%, 20% των σχολών μεταξύ 30 & 40% και τέλος μόλις
8% έχουν αναλογία επιλογής με βασικά μαθήματα πάνω από 40%. Σε ότι αφορά το
ΜΠΔ η αναλογία επιλογής - συνολικών μαθημάτων ανέρχεται στο 14, 75% , ένα
ποσοστό που κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα με βάση τα παραπάνω στοιχεία.
Σχετικά με τα προαπαιτούμενα μαθήματα, μόνο σε 60 από τις 127 σχολές έγινε
δυνατό να καταγραφεί η παρουσία τους. Στις υπόλοιπες σχολές υπάρχουν
προαπαιτούμενα μαθήματα αλλά η πληροφόρηση με ακρίβεια πάνω στο θέμα αυτό
ήταν φτωχή από τους δικτυακούς τόπους των σχολών. Η ανάλυση έδειξε ότι 16,7%
των σχολών έχει κάτω από 30% ποσοστό προαπαιτούμενων σε σχέση με τον
συνολικό αριθμό μαθημάτων, ποσοστό 45% έχει μεταξύ 30 – 50% αναλογία
προαπαιτούμενων ως προς συνολικό αριθμό μαθημάτων και τέλος μόλις 18,3% έχει
αναλογία προαπαιτούμενων ως προς συνολικό αριθμό μαθημάτων πάνω από 50%.
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Εργαστήρια
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία εκπαίδευσης των μηχανικών αποτελούν τα
εργαστηριακά μαθήματα. Η ύπαρξή τους εξασφαλίζει την πρακτική εφαρμογή και
κατανόηση της θεωρίας και την εκπαίδευση του φοιτητή σε τομείς οι οποίοι θα
αποτελέσουν το μελλοντικό πεδίο έρευνας & απασχόλησης του μηχανικού. Είναι
δεδομένο λοιπόν πως επαρκής αριθμός εργαστηριακών μαθημάτων εξασφαλίζει
υψηλό επίπεδο παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το μέγεθος το οποίο αποτελεί το
μέτρο σύγκρισης στην μελέτη δεν είναι ο απόλυτος αριθμός εργαστηριακών
μαθημάτων αλλά το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των απαιτούμενων μαθημάτων
για την λήψη του πτυχίου. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα που προέκυψαν στο θέμα του εργαστηρίων ανά σύνολο μαθημάτων.
Σε 86 από τις 127 σχολές κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των
προσφερόμενων εργαστηριακών μαθημάτων.
80%
70%
60%
50%

ΜΠΔ 47,36%

40%
30%
20%
10%
0%

Διάγραμμα 3-3: Διασπορά Εργαστηρίων/Σύνολο Μαθημάτων

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα η τάση για το ποσοστό
εργαστηριακών μαθημάτων / σύνολο μαθημάτων κυμαίνεται κοντά στο 20%. Πιο
αναλυτικά, 6,97% των σχολών έχουν ποσοστό εργαστηριακών μαθημάτων/ συνόλου
μαθημάτων κάτω από 10%, 51,16% των σχολών έχουν ποσοστό μεταξύ 10% και
20%, 26,74% έχουν ποσοστό μεταξύ 20% και 30% και τέλος, 15,13% έχει ποσοστό
άνω του 30%. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 62,8% των σχολών έχουν ποσοστό
εργαστηριακών μαθημάτων/ σύνολο μαθημάτων μεταξύ 15% και 25%. Ένα από τα
χαρακτηριστικά πολλών προγραμμάτων σπουδών (όλων των αμερικάνικών) είναι
πως τα εργαστηριακά μαθήματα συχνά υπολογίζονται στο ΠΣ ως ξεχωριστό μάθημα.
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Στα αμερικάνικα μαθήματα κατά μέσο όρο, ένα μάθημα παίρνει 3 - 4 credits ενώ το
εργαστήριο βαθμολογείται με 1 credit. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος δεν
αποτελεί προϊόν και της διάλεξης και του εργαστηρίου αλλά είναι αυτόνομος και για
τα δύο. Το αντίστοιχο ποσοστό για την σχολή ΜΠΔ είναι πολύ ικανοποιητικό και
σίγουρα είναι σημαντικός δείκτης ποιοτικών και υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης
σπουδών.
Διπλωματική Εργασία
Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) με την έννοια που υπάρχει στα ελληνικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν συναντάται συχνά στις σχολές που καταγράφηκαν στην
μελέτη αυτή. Η τάση η οποία κυριαρχεί στις σχολές που βρίσκονται κυρίως στις
Η.Π.Α., έχει να κάνει με την ύπαρξη στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών ενός
senior project το οποίο αντιστοιχεί με τα credits που δίνονται για ένα ή δύο
μαθήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συγκεκριμένο project μπορεί να εμφανιστεί
στο ΠΣ στα δύο τελευταία εξάμηνα.
Από τις 133 σχολές, 40 έχουν senior project, ποσοστό 30%, στο τελευταίο έτος
των σπουδών. Η βαρύτητα του ισοδυναμεί με την βαρύτητα που έχουν 1 ή 2
μαθήματα του κανονικού ΠΣ. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει κάποιος
φοιτητής στην εκπόνηση αυτής της μικρής εργασίας είναι να έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία τις σπουδές του στα προηγούμενα εξάμηνα και το θέμα της εργασίας να έχει
εγκριθεί από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο. Τέτοιες εργασίες έχουν ουσιαστικά την
επίλυση μικρών επιχειρησιακών προβλημάτων και συνήθως εκτελούνται σε
συνεργασία με κάποιες εταιρίες. Η γεωγραφική κατανομή των σχολών που
εμπεριέχουν στο ΠΣ τους την εκπόνηση senior project φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα:

6
1
3

Ασία
Αφρική
Ευρώπη
ΗΠΑ

30

Διάγραμμα 3-4: Γεωγραφική Κατανομή Σχολών με Senior Project
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Όπως είναι προφανές και από το παραπάνω σχήμα, μόνο 1 ευρωπαϊκό τμήμα
του δείγματος έχει υιοθετήσει την χρήση senior project στο ΠΣ του.
Σε 12 σχολές από το σύνολο των 133, ποσοστό 9%, υπάρχει ΔΕ με την μορφή
που είναι γνωστή σε εμάς. Κατά την καταγραφή των στοιχείων των ΠΣ από τις
σχολές αυτές υπήρξαν δυσκολίες στην εύρεση πληροφοριών για το θέμα της ΔΕ.
Έτσι μόνο για τις 3 από αυτές υπάρχει εικόνα για το ποσοστό που αντιστοιχεί η ΔΕ
ως προς τον τελικό βαθμό του απόφοιτου. Στο Technical University of Denmark, στο
τμήμα Manufacturing Engineering & Management, η ΔΕ αντιστοιχεί στο 8,24% του
τελικού βαθμού. Στο University of Oulou (Φινλανδία), στο τμήμα στο τμήμα
Industrial Engineering & Management, η ΔΕ αντιστοιχεί στο 1/9 του τελικού βαθμού
και τέλος, στο University of Minho (Πορτογαλία), στο τμήμα System & Production
Engineering, η ΔΕ αντιστοιχεί στο 10% του τελικού βαθμού. Σε όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις (και στις 12 σχολές), η εκπόνηση της ΔΕ πραγματοποιείται στο
τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και δικαίωμα στο να την πραγματοποιήσουν έχουν
όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προπτυχιακό τους πρόγραμμα
σπουδών. Η γεωγραφική κατανομή των 12 αυτών σχολών φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:

1

1

2
Ασία
Ευρώπη
Αμερική
Αφρική

8

Διάγραμμα 3-5: Γεωγραφική Κατανομή Σχολών με Διπλωματική Εργασία

Οι υπόλοιπες 79 σχολές αναλύονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτές όπου
στο ΠΣ τους δεν προβλέπεται η εκπόνηση ΔΕ και σε αυτές όπου η πληροφόρησή μας
στο θέμα της ΔΕ ήταν ελλιπής με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε αν και με ποιο
τρόπο υπάρχει διαδικασία εκπόνησης κάποιας μορφής ΔΕ. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν 42 σχολές και για τις υπόλοιπες 37 δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση.
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Συνοψίζοντας, το ακόλουθο διάγραμμα δίνει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης
σε σχέση με το θέμα της ΔΕ στην μελέτη αυτή:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Senior Project

Διπλωματική
Εργασία

Μη ύπαρξη ΔΕ

Μη διαθέσιμα
στοιχεία

Διάγραμμα 3-6: Διπλωματικές Εργασίες

Πρακτική Άσκηση
Σε πολλές σχολές του εξωτερικού η πρακτική άσκηση των φοιτητών, κυρίως
τους θερινούς μήνες, αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία. Στις
περιπτώσεις αυτές ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με την αγορά εργασίας και
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Η πρακτική άσκηση
είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και παραπάνω από μία φορά. Σε κάποιες σχολές
εξάμηνα ή τετράμηνα πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται εμβόλιμα του
κανονικού ΠΣ ενώ και οι περιπτώσεις όπου οι φοιτητές καλούνται να προβούν σε
θερινή πρακτική άσκηση περισσότερες της μιας φοράς είναι αρκετές (45% των
περιπτώσεων). Από τις 133 σχολές, στο 1/3 περίπου από αυτές, στις 42, έγινε δυνατή
η καταγραφή της δυνατότητας πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. Στις 25 από
αυτές η πρακτική άσκηση βαθμολογείται με ποσοστά 0 – 10% επί του τελικού
βαθμού. Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης συνεπάγεται από πλευράς του
φοιτητή την ολοκλήρωση μέχρι εκείνο το σημείο όλων των εκπαιδευτικών
υποχρεώσεων ενώ συνεπάγεται την παρουσίαση υπό μορφής σεμιναρίου μιας
πλήρους έκθεσης σχετικά με τα πεπραγμένα κατά την πρακτική. Για τις σχολές που
εφαρμόζουν το σύστημα της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, η συγκεκριμένη
διαδικασία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός αφού θεωρείται ως μια από τις πιο
χρήσιμες μορφές εκπαίδευσης των νέων μηχανικών.
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Κατευθύνσεις
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα ΠΣ
είναι η ευελιξία στην παροχή εκπαιδευτικού έργου. Η ειδικότητα του μηχανικού
απαιτεί ανθρώπους υψηλά καταρτισμένους με εξειδίκευση και ειδίκευση σε
συγκεκριμένους τομείς παράλληλα με την ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού
περιεχομένου γενικότερης παιδείας. Αυτό παρέχεται μέσα από την ύπαρξη στα ΠΣ
κατευθύνσεων που επιτρέπουν στον φοιτητή να επιλέξει τον τομέα εξειδίκευσης που
επιθυμεί, αποκτώντας συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι η
ολοκληρωμένη γνώση και η ειδίκευση σε ορισμένους γνωστικούς τομείς.
Από τις 133 σχολές οι 85, ποσοστό 64%, εμπεριέχουν κατευθύνσεις εντός του
προγράμματος σπουδών τους. Οι υπόλοιπες 48 είτε δεν προσφέρουν κατευθύνσεις
(19) είτε δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν επαρκείς πληροφορίες για να
στοιχειοθετήσουν την μία ή την άλλη άποψη (29).
Στις σχολές 4ετούς φοίτησης, μετά το 4ο εξάμηνο αρχίζουν να γίνονται
διαθέσιμα τα μαθήματα των προσφερόμενων κατευθύνσεων. Υπάρχει ένας
καθορισμένος πυρήνας μαθημάτων για κάθε κατεύθυνση που είναι υποχρεωτικός για
όσους επιλέξουν το συγκεκριμένο πεδίο, αλλά από εκεί και πέρα η πληθώρα των
προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή να
διαμορφώσει την τελική μορφή του ΠΣ που ακολουθεί.
Στις σχολές 5ετούς φοίτησης η διαδικασία επιλογής μαθημάτων συγκεκριμένης
κατεύθυνσης αρχίζει στο 5ο ή στο 6ο εξάμηνο και ουσιαστικά περιλαμβάνει ότι και
παραπάνω, με κύριο χαρακτηριστικό τα πολλά προσφερόμενα επιλογής μαθήματα.
Ο αριθμός των κατευθύνσεων που υπάρχουν ποικίλει μεταξύ 2 και 6. Στο
παρακάτω διάγραμμα γίνεται εμφανέστερη η ομαδοποίηση των σχολών ανάλογα με
τον αριθμό των δυνητικών κατευθύνσεων εντός του ΠΣ τους.
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5 Κατευθύνσεις: 3 4%

6 Κατευθύνσεις: 1 1%
2 Κατευθύνσεις:
- 50%

4 Κατευθύνσεις: 10
- 12%

3 Κατευθύνσεις: 27
- 33%

Διάγραμμα 3-7: Αριθμός Κατευθύνσεων/Πρόγραμμα Σπουδών

3.4

Ποιοτική Ανάλυση Προγραμμάτων Σπουδών

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια ποιοτική ανάλυση του προγράμματος
σπουδών των υπό εξέταση σχολών. Η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί σημαντικό
εργαλείο στην κατανόηση της μορφής των ΠΣ των σχολών του εξωτερικού. Με τον
τρόπο αυτό καταγράφονται οι επικρατούσες τάσεις των ΠΣ του εξωτερικού σχετικά
με το είδος των μαθημάτων που κυριαρχούν στα προγράμματα σπουδών.
Η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων έγινε με επεξεργασία βασικών –
υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής:
1.

Μαθηματικών (Άλγεβρα, Ανάλυση, Στατιστική, Πιθανότητες)

2.

Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία κλπ)

3.
Μηχανολογικής Εκπαίδευσης (Στατική, Επιστήμη Υλικών, Αντοχή
Υλικών, Μικροηλεκτρονική, Θερμοδυναμική κλπ)
4.
Μαθήματα
Κοινωνικών
&
Ανθρωπιστικών
Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Εργατικό Δίκαιο, Βιομηχανική Κοινωνιολογία, Τέχνη &
Τεχνολογία, Ψυχολογία της Εργασίας κλπ)
5.
Μαθήματα Συστημάτων Παραγωγής (Ρομποτική, Αυτόματος
Έλεγχος, Βιομηχανικός Έλεγχος, Προσομοίωση, Τεχνολογία Παραγωγής &
Κατασκευής, Σχεδιασμός με Χρήση Η/Υ – CAD, Ολοκληρωμένη Σχεδίαση/
Κατασκευή με χρήση Η/Υ - CIM κλπ)
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6.
Μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Βελτιστοποίηση, Γραμμικός
Προγραμματισμός, Δυναμικός Προγραμματισμός, Έλεγχος Αποθεμάτων κλπ)
7.
Μαθήματα Διοικητικών Επιστημών (Συστήματα Διοίκησης, Ανάλυση
Αποφάσεων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων κλπ)
8.
Μαθήματα Εφαρμοσμένης Οικονομικών (Λογιστική, Χρηματοδότηση
Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων κλπ)
9.
Μαθήματα
Πληροφοριακών
Μαθημάτων
(Γλώσσες
Προγραμματισμού, Διαδικτυακές Εφαρμογές, Πληροφοριακά Συστήματα – ERP,
DSS, EIS, MIS κλπ)
10.
Γλωσσολογικά Μαθήματα (Τεχνική Ορολογία & Συγγραφή, Ξένες
Γλώσσες, Τεχνική Επικοινωνία κλπ)
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνουν δύο διευκρινήσεις. Αρχικά, θα πρέπει να
τονιστεί πως τα 10 αυτά πεδία δεν είναι διακριτά μεταξύ τους αλλά σε πολλές
περιπτώσεις επικαλυπτόμενα. Δηλαδή ένα μάθημα το οποίο τοποθετείται στα
Διοικητικά Μαθήματα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί και σε άλλες κατηγορίες (πχ το
μάθημα Διαχείριση & Κοστολόγηση Προϊόντος εμπεριέχεται τόσο στα Διοικητικά
όσο και στα Οικονομικά Μαθήματα ή το μάθημα Προσομοίωσης εμπεριέχεται τόσο
στον τομέα Συστημάτων Παραγωγής όσο και στον τομέα Διοικητικών μαθημάτων).
Η δεύτερη διευκρίνιση αφορά την διαδικασία έρευνας των χαρακτηριστικών
των μαθημάτων των υπό εξέταση σχολών. Η τοποθέτηση των μαθημάτων στις
επιμέρους κατηγορίες δεν γινόταν με βάση τον τίτλο του μαθήματος αλλά με το
περιεχόμενο του. Εμφανίστηκε έτσι το φαινόμενο μαθήματα με τον ίδιο ακριβώς
τίτλο να κατηγοριοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι
στην κατηγοριοποίηση των μαθημάτων λήφθηκαν υπ’ όψιν όλα τα προσφερόμενα
από τις σχολές μαθήματα.
Από τις 133 σχολές, η κατηγοριοποίηση έγινε εφικτή για τις 88 (ποσοστό
67%).

3.5

Αναλυτική περιγραφή των ομαδοποιημένων μαθημάτων

3.5.3

Μαθήματα Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Τα συγκεκριμένα μαθήματα αποτελούν την βάση της εκπαίδευσης του
μηχανικού στα πρώτα χρόνια των σπουδών του. Προσφέρουν γνώσεις σε βασικούς
τομείς των μαθηματικών, της φυσικής & της χημείας. Στα παρακάτω διαγράμματα
φαίνεται η διασπορά των συγκεκριμένων ομάδων μαθημάτων ως ποσοστό επί του
συνολικού αριθμού μαθημάτων σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατάσταση στο
τμήμα ΜΠΔ.
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Διάγραμμα 3-8: Κατανομή Μαθηματικών επί συνόλου μαθημάτων
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Διάγραμμα 3-9: Κατανομή μαθημάτων Φυσικών Επιστημών

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των σχολών έχει
ποσοστό μαθημάτων σχετικών με Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες γύρω στο 10 –
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15% για τα πρώτα και κοντά 10% για τα δεύτερα.. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την
σπουδαιότητα των συγκεκριμένων μαθημάτων για την σωστή εκπαίδευση και
επιμόρφωση του μελλοντικού μηχανικού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
αναφερθούμε πως η ABET, η αμερικάνικη ένωση αξιολόγησης πολυτεχνικών
ιδρυμάτων έχει καθορίσει ως το ελάχιστο όριο credits μαθημάτων με περιεχόμενο
Μαθηματικό & Φυσικών Επιστημών, για την πετυχημένη αξιολόγηση των σχολών,
να είναι τα 32 credits (κάθε μάθημα έχει 3 credits – συνολικός αριθμός credits για
απόκτηση πτυχίο: 128 – 145). Από τα αξιοσημείωτα της έρευνας είναι η ύπαρξη 6
σχολών που δεν διαθέτουν ούτε ένα μάθημα Φυσικών Επιστημών. Μια πιθανή
εξήγηση είναι ότι τα μαθήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί σε άλλα γνωστικά
αντικείμενα ή ότι διδάσκονται υπό μορφή σεμιναρίων.
3.5.4

Μαθήματα Μηχανολογικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο
στην εκπαίδευση του μηχανικού καθώς τον εφοδιάζει με πολύτιμες γνώσεις σε τομείς
όπως η αντοχή, οι ιδιότητες και η κατεργασία υλικών, η τεχνική επιστήμη
(θερμοδυναμική, φυσικοχημεία) κ.ά. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η
διασπορά του ποσοστού των μηχανολογικών μαθημάτων επί του συνόλου των
μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου.
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Διάγραμμα 3-10: Κατανομή μαθημάτων Μηχανολογικής Εκπαίδευσης επί συνόλου
μαθημάτων

Είναι προφανές ότι οι περισσότερες σχολές επιλέγουν να εμπλουτίσουν το ΠΣ
με μαθήματα μηχανολογικής εκπαίδευσης σε ποσοστό κοντά στο 13 – 16%. Το
αντίστοιχο ποσοστό της σχολής ΜΠΔ δείχνει ότι στο πρόγραμμα σπουδών ο αριθμός
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μαθημάτων μηχανολογικής εκπαίδευσης βρίσκεται λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο
των υπό εξέταση σχολών. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι περισσότερες σχολές
που καταγράφηκαν στην παρούσα μελέτη είναι σχολές που ειδικεύονται στο
Industrial Engineering άρα το ποσοστό των μηχανολογικών μαθημάτων της σχολής
ΜΠΔ ταυτίζεται με το αντίστοιχο ποσοστό σχολών που προσφέρουν πτυχίο
Industrial Engineer. Προκύπτει λοιπόν ότι η αναλογία μαθημάτων Μηχανολογικής
εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερη στο τμήμα ΜΠΔ από ότι είναι σε τμήματα που
εξειδικεύονται στο Industrial Engineering. Τέλος,σε 3 σχολές, όλες με κατεύθυνση
Management Engineering, παρατηρείται η ολοκληρωτική απουσία μαθημάτων
Μηχανολογικής εκπαίδευσης.
3.5.5

Μαθήματα Διοικητικών Επιστημών

Τα μαθήματα αυτά επιτρέπουν στον σύγχρονο μηχανικό να ασκεί επαρκή
έλεγχο και διαχείριση μέσα σε ένα οικονομοτεχνικό σύστημα. Με την επαφή του
μηχανικού με αυτά τα μαθήματα, αποκτάται ευχέρεια στην σωστή διαδικασία λήψης
αποφάσεων και χάραξης επιτυχημένων επιχειρηματικών στρατηγικών. Το διάγραμμα
που ακολουθεί παρουσιάζει τη διασπορά του ποσοστού των διοικητικών μαθημάτων
επί του συνόλου των απαιτούμενων για λήψη πτυχίου μαθημάτων.
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Διάγραμμα 3-11: Διασπορά Διοικητικών μαθημάτων επί συνόλου μαθημάτων

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι προφανές πως τα διοικητικά μαθήματα
καλύπτουν, στην πλειοψηφία των σχολών, ένα ποσοστό της τάξης του 20 με 30%.
Το ποσοστό αυτό δείχνει την σημαντικότητα των μαθημάτων αυτών στη
διαμόρφωση του προφίλ του σύγχρονου και ανταγωνιστικού μηχανικού. Το ποσοστό
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των Διοικητικών μαθημάτων στο ΠΣ του τμήματος ΜΠΔ δείχνει την πλήρη ταύτιση
με την παγκόσμια τάση στο θέμα αυτό.
3.5.6

Μαθήματα Συστημάτων Παραγωγής

Τα μαθήματα αυτά αποτελούν την βάση για την επιμόρφωση και εκπαίδευση
του μηχανικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο
σε όλα τα προγράμματα Industrial Engineering, τα οποία και αποτελούν την
ξεκάθαρη πλειοψηφία των υπό εξέταση σχολών. Ακολουθεί το διάγραμμα με τη
διασπορά των ποσοστών των μαθημάτων της παραπάνω ομαδοποίησης επί το
σύνολο των απαραίτητων για την λήψη πτυχίο μαθημάτων.
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Διάγραμμα 3-12: Διασπορά μαθημάτων Συστημάτων Παραγωγής επί συνόλου μαθημάτων

Η διασπορά στην συγκεκριμένη ομαδοποίηση είναι εμφανώς μεγαλύτερη από
ότι σε προηγούμενες ομαδοποιήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλές σχολές εκτός
από τα μαθήματα που είναι προφανές ότι αφορούν Μηχανικούς Παραγωγής,
εισαγάγουν και μαθήματα που αφορούν Μηχανολόγους και Αεροναυπηγούς
Μηχανικούς. Είναι ξεκάθαρο ότι το ποσοστό των μαθημάτων συστημάτων
παραγωγής επί του συνόλου των απαιτούμενων μαθημάτων για την λήψη πτυχίου
κυμαίνεται στην πλειοψηφία των σχολών ανάμεσα στο 30 με 40%. Το αντίστοιχο
ποσοστό στο ΠΣ του τμήματος ΜΠΔ είναι ελάχιστα μικρότερο σε σύγκριση πάντα
με την πλειοψηφία των σχολών να ανήκουν στον ευρύτερο τομέα του Industrial
Engineering με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα ποσοστά τέτοιων μαθημάτων στα
ΠΣ.
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3.5.7

Μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Τα μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
για τον σύγχρονο μηχανικό. Η Επιχειρησιακή Έρευνα προσφέρει τα κατάλληλα
εργαλεία για πλήθος εφαρμογών (βελτιστοποίηση, διαχείριση αποθεμάτων,
προσομοίωση, προγραμματισμός κλπ). Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται
η αντίστοιχα διασπορά του ποσοστού μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας σε σχέση
με το σύνολο των απαιτούμενων για λήψη πτυχίου μαθημάτων.
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Διάγραμμα 3-13: Διασπορά μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας επί συνόλου μαθημάτων

Παρατηρώντας το διάγραμμα είναι φανερό ότι τα μαθήματα Επιχειρησιακής
Έρευνας καταλαμβάνουν γύρω στο 10 - 18% των μαθημάτων που απαιτούνται για
την λήψη πτυχίου. Οι όποιες προς τα πάνω αποκλίσεις οφείλονται σε τμήματα που
προσφέρουν την ειδικότητα Επιχειρησιακής Έρευνας & Μηχανικού Παραγωγής.
Είναι προφανές πως στο τμήμα ΜΠΔ η αναλογία μαθημάτων Επιχειρησιακής
Έρευνας συμφωνεί με την παγκόσμια τάση, αν και ίσως το ποσοστό θα μπορούσε να
αυξηθεί.

3.5.8

Μαθήματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Η σύγχρονη αντίληψη για τον μηχανικό εκφράζεται μέσα και από την
ικανότητά του να μπορεί να αντιμετωπίζει και προβλήματα χρηματοοικονομικής
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φύσεως αλλά και υπολογισμού του κόστους μιας επένδυσης, επέκτασης της
παραγωγής, οικονομικής διαχείρισης έργου κλπ.
Ακολουθεί το διάγραμμα με τη διασπορά του ποσοστού των μαθημάτων
Εφαρμοσμένων Οικονομικών επί του συνόλου των απαιτούμενων για την λήψη
πτυχίου μαθημάτων.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

ΜΠΔ 9,52%

10%
5%
0%
Διάγραμμα 3-14: Διασπορά μαθημάτων Εφαρμοσμένων Οικονομικών επί συνόλου μαθημάτων

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι προφανές ότι το ποσοστό των μαθημάτων
εφαρμοσμένων οικονομικών κατά πλειοψηφία κυμαίνεται ανάμεσα στο 10 με 12%
του συνόλου των απαιτούμενων για λήψη πτυχίου μαθημάτων. Το αντίστοιχο
ποσοστό του τμήματος ΜΠΔ είναι πανομοιότυπο.
3.5.9

Μαθήματα Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα μαθήματα της συγκεκριμένης ομαδοποίησης αποτελούν ιδιαίτερα
σημαντικό στοιχείο για ένα ΠΣ καθώς εξασφαλίζουν την εκπαίδευση & προσαρμογή
του μηχανικού στις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας στον τομέα των
πληροφοριακών συστημάτων. Ακολουθεί το διάγραμμα ποσοστού μαθημάτων
πληροφοριακών συστημάτων – απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για λήψη πτυχίου.
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ΜΠΔ 6,56%
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Διάγραμμα 3-15: Διασπορά Πληροφοριακών μαθημάτων επί συνόλου μαθημάτων

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των
σχολών έχουν υιοθετήσει την εισαγωγή Πληροφοριακών μαθημάτων σε ποσοστό
μεταξύ 5 και 10% επί του συνόλου των απαιτούμενων για λήψη πτυχίου μαθημάτων.
Είναι προφανές πως το αντίστοιχο ποσοστό του ΠΣ του τμήματος ΜΠΔ συμβαδίζει
με την παγκόσμια τάση.
3.5.10 Μαθήματα
Γλωσσολογικά μαθήματα

Κοινωνικών

&

Ανθρωπιστικών

Επιστημών

και

Τελειώνοντας με την παρουσίαση των ποσοστών των ομαδοποιήσεων επί του
συνόλου των μαθημάτων, παρουσιάζονται 2 κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων
που προσφέρουν πάρα πολλά στο μορφωτικό επίπεδο του μελλοντικού μηχανικού.
Είναι τα Κοινωνικά & Ανθρωπιστικά και Γλωσσολογικά μαθήματα. Η κατανομή των
επί του συνόλου των μαθημάτων που οδηγούν στην λήψη πτυχίου φαίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΟΙΝ. & ΑΝΘΡ. ΕΠΙΣΤΗΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
25%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ
KOIN. ΜΠΔ

20%

ΓΛΩΣΣ. ΜΠΔ

15%

10%
KOIN. ΜΠΔ 8,19%
ΓΛΩΣΣ. ΜΠΔ 6,56%
5%

0%
Διάγραμμα 3-16: Διασπορά μαθημάτων Κοιν. & Ανθρωπ. Επιστημών και Γλωσσολογικών
μαθημάτων

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των σχολών
προσφέρει Γλωσσολογικά μαθήματα σε ποσοστό περίπου 5% επί του συνόλου των
απαιτούμενων για λήψη πτυχίου μαθημάτων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
μαθήματα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι γύρω στο 10%. Και στις
δύο περιπτώσεις τα αντίστοιχα ποσοστά του τμήματος ΜΠΔ είναι ελάχιστα κάτω
από τις παγκόσμιες τάσεις.
Τελειώνοντας, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην μεγάλη διασπορά που
παρατηρείται στα συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι αυτά τα
γνωστικά αντίκειμενα δεν αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της εξειδίκευσης ενός
μηχανικού με αποτέλεσμα κάποιες σχολές να κρίνουν ότι δεν χρειάζεται να
υπάρχουν τέτοια μαθήματα στο ΠΣ των. Από την άλλη πλευρά, κάποια τμήματα
προσφέρουν μεγάλο αριθμό τέτοιων μαθημάτων κρίνοντάς τα απολύτως απαραίτητα
στη διαδικασία επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των μελλοντικών μηχανικών.

3.6

Αποτίμηση Στοιχείων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αποτίμηση των στοιχείων που
αποκομίστηκαν κατά τη διενέργεια της μελέτης ενώ παρουσιάζονται και τα στοιχεία
που δεν εμφανίστηκαν στην μελέτη αυτή αλλά θα αποτελέσουν αντικείμενο του
δεύτερου μέρους που σύντομα θα είναι ολοκληρωμένο και θα παρουσιαστεί.
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Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και μελέτης των ΠΠΣ 133 σχολών
προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες τάσεις σε σχολές με
συναφές γνωστικό αντικείμενο με την σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Αριθμός μαθημάτων: Η πλειοψηφία των σχολών έχει μέσο όρο μαθημάτων 5
και 6 μαθημάτων ανά εξάμηνο.
Μαθήματα Επιλογής: Το 53% των σχολών είχε ποσοστό επιλογής προς βασικά
μαθήματα μεταξύ 10 και 30%.
Εργαστηριακά Μαθήματα: Το 51,16% των σχολών είχε ποσοστό
εργαστηριακών μαθημάτων ως προς το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη
πτυχίου μαθημάτων της τάξης του 15 με 20%. Το αντίστοιχο ποσοστό του τμήματος
ΜΠΔ είναι σαφώς υψηλότερο και άκρως ικανοποιητικό σε παγκόσμιο επίπεδο
Πρακτική Άσκηση: Το θέμα της πρακτικής άσκησης αποκτάει ολοένα και
μεγαλύτερη σημασία. Ουσιαστικά είναι το σημαντικότερο βήμα διασύνδεσης της
παραγωγής με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πρακτική άσκηση σε κάποιες
περιπτώσεις βαθμολογείται και αποτελεί μάθημα στο οποίο ουσιαστικά εξετάζεται ο
φοιτητής μέσω γραπτής και προφορικής αναφοράς. Σε αρκετές σχολές
παρατηρήθηκε το φαινόμενο η πρακτική άσκηση να αποτελεί αντικείμενο όχι μόνο
του καλοκαιριού αλλά και ενδιάμεσα κατά τη εξέλιξη του ΠΣ.
Ενδο-τμηματικές Κατευθύνσεις: Η μεγάλη πλειοψηφία των υπό εξέταση
σχολών (69%) έχει υιοθετήσει την ύπαρξη κατευθύνσεων εντός του ΠΣ. Ο φοιτητής
μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών προπαρασκευαστικών μαθημάτων,
ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία πλέον αποτελείται από ένα κοινό
κορμό μαθημάτων για όλες τις κατευθύνσεις ο οποίος εμπλουτίζεται με το μεγάλο
πλήθος τον προσφερόμενων επιλογής μαθημάτων των εκάστοτε κατευθύνσεων.
Δημιουργούνται έτσι παράλληλες διαδικασίες παραγωγής μηχανικών με κοινό
υπόβαθρο αλλά διαφοροποιημένη εξειδίκευση. Η δημιουργία κατευθύνσεων εντός
του ΠΣ είναι μια σκέψη η οποία θα πρέπει να προβληματίσει το τμήμα Μηχανικών
Παραγωγής & Διοίκησης. Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι οι σχολές μηχανικών
βελτιστοποιούν και εξειδικεύουν την παρεχόμενη γνώση προσφέροντας επιλογές
κατεύθυνσης στο ΠΣ των. Το ερώτημα είναι αν τελικά θέλουμε να ακολουθήσουμε
τις εξελίξεις ή απλά να είμαστε παρατηρητές και αμέτοχοι στην προσπάθεια για
δημιουργία νέων μηχανικών ανταγωνιστικών και σύγχρονα καταρτισμένων.
Ομαδοποίηση μαθημάτων: Μετά την διαδικασία ομαδοποίησης των
μαθημάτων που περιγράφτηκε παραπάνω προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Κατά πλειοψηφία οι τάσεις που επικράτησαν μπορούν να σκιαγραφηθούν ως εξής:
Τα μαθήματα με μαθηματικό και επιστημονικό υπόβαθρο καλύπτουν συνήθως το 20
-25% του συνόλου των μαθημάτων για λήψη πτυχίου. Τα μαθήματα μηχανολογικής./
τεχνολογικής εκπαίδευσης καταλαμβάνουν συνήθως το 13 – 16% του συνόλου των
μαθημάτων για λήψη πτυχίου. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα Διοικητικά μαθήματα
είναι 20 - 30%, για τα μαθήματα Συστημάτων Παραγωγής 30 – 40%, για τα
μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας περίπου 10%, για τα Οικονομικά μαθήματα
γύρω στο 7%, για τα μαθήματα Πληροφοριακών Συστημάτων 5 - 10% και τέλος για
τα μαθήματα Κοινωνιολογικής & Γλωσσολογικής κατεύθυνσης περίπου 13%.
Γενικά, το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης παρακολουθεί τις
παγκόσμιες τάσεις στο θέμα των ποσοστών των ομαδοποιημένων μαθημάτων.
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3.7

Προτάσεις

Ολοκληρώνοντας την μελέτη και καταγραφή των 133 προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών, προκύπτει πως τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σε θέση
να διαμορφώσουν προτάσεις που θα μπορούσαν να εξεταστούν από το τμήμα
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης για τη βελτίωση του ΠΣ. Οι προτάσεις αυτές
ουσιαστικά αφορούν 3 τομείς ενδιαφέροντος:
i. Τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου
ii. Τη δημιουργία ενδοτμηματικών κατευθύνσεων
iii. Την πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος

Αναλυτικότερα:
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων/ εξάμηνο στο τμήμα ΜΠΔ είναι αρκετά
υψηλότερος (6.1 σε σχέση με 5.5 που είναι ο παγκόσμιος μ.ο.) σε σχέση με τις
αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού. Ουσιαστικά δηλαδή ισοδυναμεί με ένα επιπλέον
εξάμηνο. Θα μπορούσε να υπάρξει μια μείωση του συνολικού αριθμού μαθημάτων
προς ένα ρεαλιστικότερο αριθμό της τάξης των 53-55 που θα απαιτούνται για την
απόκτηση του πτυχίου. Η πιθανή αυτή μείωση αυτή δεν συνεπάγεται απαλοιφή
απαραίτητα μαθημάτων αλλά θα μπορούσε να αφορά την αύξηση του αριθμού των
προσφερόμενων μαθημάτων ή σύμπτυξή τους σε συνδυασμό με τις αλλαγές που
προτείνονται στο ΠΠΣ. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ένός ποιοτικότερου
πργράμματος σπουδών το οποίο θα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του φοιτητή και να αποδώσει καλύτερα καταρτισμένους μηχανικούς.
Απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός φοιτητοκεντρικού ΠΠΣ σε
αντιπαράθεση με το παραδοσιακό καθηγητοκεντρικό πρόγραμμα που υπάρχει στο
σύνολο των ελληνικών σχολών.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της μελέτης αυτής κατέδειξαν
πως η τάση που κυριαρχεί στις σχολές μηχανικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αφορά την
ύπαρξη κατευθύνσεων εντός του προγράμματος σπουδών. Η πρότασή που θα
μπορούσε να εξεταστεί αφορά την ύπαρξη ενός κοινού προγράμματος σπουδών
(Βάση) μέχρι το 6ο εξάμηνο (36 συνολικά μαθήματα). Από το επόμενο εξάμηνο
υιοθετούνται οι κατευθύνσεις (επίσημες ή όχι) οι οποίες έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό την ύπαρξη ενός κορμού 6-8 (ο κορμός μπορεί να περιλαμβάνει και
περισσότερα μαθήματα) μαθημάτων απαραίτητων για κάθε κατεύθυνση (θεωρητικά),
μιας ομάδας μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 6-8 μαθήματα
και τέλος ο συνολικός αριθμός των 53-55 μαθημάτων συμπληρώνεται από 3-5
μαθήματα γενικής επιλογής. Η ομάδα των μαθημάτων επιλογής θα περιλαμβάνει
μαθήματα που προσφέρονται μόνο στην συγκεκριμένη κατεύθυνση (Ομάδα I),
μαθήματα (επιλογής ή κορμού) από άλλες κατευθύνσεις (Ομάδα II) και μαθήματα
που προσφέρονται ως επιλογής σε όλες ή σε κάποιες από τις κατευθύνσεις (Ομάδα
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III). Είναι προφανές πως το μέγεθος των Ομάδων & του Κορμού δεν είναι
καθορισμένο, κάτι το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα εμπλουτισμού συνεχώς με
νέα σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Τελευταίο τμήμα του σημείου που θα πρέπει να εξεταστεί από την Γ.Σ, αφορά
το θέμα της πρακτικής άσκησης. Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής &
Διοίκησης έχει πλέον παγιωθεί στις αντιλήψεις του παραγωγικού κόσμου, ως μια
ειδικότητα απόλυτα χρήσιμη και αναγκαία στην ελληνική αλλά και διεθνή
πραγματικότητα. Ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που θα μπορούσε να αποκτήσει
ο ΜΠΔ πριν βγει στην αγορά εργασίας είναι η επαφή και πρακτική άσκηση στους
χώρους όπου στο μέλλον θα κληθεί να εργαστεί (βιομηχανίες, εταιρίες, δημόσιοι &
ιδιωτικοί οργανισμοί). Κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό με την θερινή πρακτική άσκηση
που κάποιοι από του φοιτητές επιλέγουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η
πρόταση που ακολουθεί ενισχύει την παραπάνω διαδικασία και προτείνουμε τον
θεσμό της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης 8 εβδομάδων (4 εβδομάδες μετά το
τέλος του 3ου έτους και οι υπόλοιπες πριν την απόκτηση του πτυχίου). Η πρακτική
άσκηση θα μπορούσε να πριμοδοτείται
με διδακτικές μονάδες (ΔΜ) που
αντιστοιχούν σε ένα μάθημα του ΠΠΣ και θα συνυπολογίζεται στο σύνολο των
απαιτούμενων ΔΜ (χωρίς όμως να βαθμολογείται) για την απόκτηση του πτυχίου. Η
διαδικασία για την πρακτική άσκηση θα αρχίζει λίγο μετά την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου με αποστολή από το γραφείο σταδιοδρομίας ή διαμεσολάβησης αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μεγάλο αριθμό εταιριών σε όλη την επικράτεια με
σκοπό την εξασφάλιση πρακτικής για όλους τους φοιτητές κοντά στον τόπο διαμονής
των ή σε περιοχή της επιλογής των μιας και το σύνολο των φοιτητών δεν μπορεί να
απασχοληθεί στην περιφέρεια της Κρήτης για προφανείς λόγους. Στην όλη
προσπάθεια αρωγοί μπορούν να υπάρξουν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί όπως
το Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιφέρεια Κρήτης, Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, Εταιρίες κλπ.. Τα οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη είναι πάρα πολλά:
i. Επαφή των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες και την αγορά εργασίας.
ii. Το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης διευρύνει και παγιώνει την
θέση του στην αγορά εργασίας μέσα από το πλήθος των επαφών που πραγματοποιεί
με τον επιχειρηματικό κόσμο.
iii. Λειτουργία του γραφείου σταδιοδρομίας με βάση σύγχρονα πρότυπα.
Η πρακτική άσκηση θα γίνεται με κανονική πρόσληψη του φοιτητή και τα
ένσημά θα αποτελούν και το πιστοποιητικό για την επιτυχή περάτωση της
διαδικασίας. Υπάρχουσες πρακτικές όπως δημιουργία συνοπτικής έκθεσης
δραστηριοτήτων, προφορική παρουσίαση κλπ συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ.
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4
Μελέτη
Αποτίμησης
Προγράμματος Σπουδών
4.1

Προπτυχιακού

Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου (ΕΠΕΑΕΚ I)

Η Μελέτη πραγματοποιήθηκε το 1997 απο την ερευνητική ομάδα των κ. Γ.
Σίσκο, Γ. Πολίτη και της κα. Γ. Καζαντζίδου και ήταν η πρώτη προσπάθεια
καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και διερεύνησης των τάσεων του
επαγγέλματος του ΜΠΔ και αξιολόγησης του τμήματος ως προς τον βαθμό
λειτουργίας του. Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν οι δείκτες απόδοσης των
διαφορετικών υπηρεσιών που προσφέρει το τμήμα για διαφορετικές κατηγορίες
ερωτωμένων (φοιτητές, απόφοιτοι και επιχειρήσεις) και έγινε δυνατή η εξαγωγή
σημαντικών συμπερασμάτων για το βαθμό λειτουργίας του Τμήματος. Κυρίαρχος
στόχος της προαναφερθείσας μελέτης ήταν η αποτίμηση του συνολικού
εκπαιδευτικού έργου.Στον πίνακα 4.1 φαίνονται τα αποτελέσματα απο την
αξιολόγηση αυτή και παρουσιάζεται ο σχολιασμός απο την ερευνητική ομάδα

α/α

Κριτήριο

Χειρότερη
τιμή

Καλύτερη
τιμή

Τιμή ΜΠΔ

Αξία ΜΠΔ

Βάρος
κριτηρίου

Σταθμισμένη
αξία

1

Διοικητική
οργάνωση

0%

100%

40%

0,4

20%

8

2

Εκπαίδευση

0%

100%

35,60%

0,356

10%

3,56

3

Έρευνα

0

1

0,743

0,743

35%

26

0%

100%

87%

0,87

10%

8,7

0%

100%

94,20%

0,942

25%

23,56

100%

69,8

4

5

Ικανοποίηση
απόφοιτου ΜΠΔ
Αποδοχή από την
αγορά εργασίας

Σύνολο

Πίνακας 4-1: Πίνακας Αξιολόγησης

• Στην στήλη “Τιμή ΜΠΔ” εμφανίζονται οι αξιολογήσεις του Τμήματος στα
πέντε κριτήρια του προταθέντος συστήματος αξιολόγησης.
• Η “αξία” του Τμήματος είναι η προηγούμενη τιμή κανονικοποιημένη μεταξύ
0 και 1.
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• Τα βάρη των πέντε βασικών κριτηρίων καθορίστηκαν από τους εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες οι οποίοι βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στις αρχές του Ευρωπαϊκού
Μοντέλου Ποιότητας.
• Τελικά, η συνολική αξία του Τμήματος είναι ο σταθμισμένος μέσος της
απόδοσης των κριτηρίων και ανέρχεται στο 69,8%.
• Το Τμήμα εμφανίζει υψηλές τιμές στα κριτήρια της αποδοχής του αποφοίτου
από την αγορά εργασίας (αποδοχή 94,2%), της ικανοποίησης του αποφοίτου (87%)
και της έρευνας (74,3% της ιδεώδους τιμής).
• Προβλήματα εντοπίζονται στα κριτήρια της διοικητικής οργάνωσης (40% της
βέλτιστης τιμής) και της εκπαίδευσης (δείκτης ικανοποίησης εκπαιδευόμενων
35,6%).
Για την υλοποίηση της αποτίμησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή και
ολοκληρωμένη συλλογή στοιχείων που θα υποστηρίξουν όλα τα κριτήρια που
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Άλλωστε, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δεν θα
μπορούσαν να εκτιμήσουν σε βάθος την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
του Τμήματος εάν η ομάδα εργασίας δεν είχε αναλύσει και συλλέξει τα απαραίτητα
για την έρευνα στοιχεία. Η επιλογή των στοιχείων αυτών έγινε από την ομάδα
εργασίας καθώς η προεργασία αυτή είναι το σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης .
Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες. Η
πρώτη ομάδα αφορά στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη γραμματεία του
Τμήματος, το Τμήμα Σπουδών καθώς και από προσωπικές επαφές με καθηγητές και
εργαζόμενους του Τμήματος. Τέτοια στοιχεία είναι, για παράδειγμα, το πλήθος
ερευνητικών προγραμμάτων ανά καθηγητή, ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος, κτλ.
Ο βαθμός απόδοσης των κριτηρίων που βασίζονται σε ποσοτικά στοιχεία θα γίνει με
τη βοήθεια των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η δεύτερη ομάδα αφορά στα στοιχεία
που συγκεντρώθηκαν μέσω των ερευνών ικανοποίησης. Για κάθε μια από τις τρεις
διαστάσεις πάνω στις οποίες αποτιμήθηκε το Τμήμα (Αγορά Εργασίας, Απόφοιτοι
μηχανικοί και Εσωτερική Λειτουργία) δημιουργήθηκε ένα διαφορετικό
ερωτηματολόγιο και διεξήχθησαν τρεις διαφορετικές έρευνες. Η πρώτη έρευνα
αφορούσε στις εταιρίες στις οποίες εργάζονται Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης
και έγινε για τον υπολογισμό της αποδοχής των μηχανικών του Τμήματος από την
αγορά εργασίας. Στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις συγκεντρώθηκαν κυρίως
από το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης το οποίο διαθέτει μια
αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων. Η δεύτερη έρευνα αφορούσε στους απόφοιτους
Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης και την αξιολόγηση της μέχρι τώρα
σταδιοδρομία τους. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν σε ένα μεγάλο αριθμό
αποφοίτων, γύρω στους 350, οι οποίοι αναζητήθηκαν μέσω των στοιχείων που
διαθέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τέλος,
διεξήχθη μια τρίτη έρευνα για την αξιολόγηση της εσωτερικής λειτουργίας του
Τμήματος από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα, τα
στοιχεία της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος που αξιολογήθηκαν αφορούν
στην παρεχόμενη εκπαίδευση και τη διοικητική υποστήριξη των φοιτητών από το
Τμήμα (υποτροφίες, σίτιση, στέγαση, διαδικασίες εύρεσης εργασίας, διαδικασίες
προβολής του τμήματος, κτλ.).
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Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, τρία απλά αλλά εξειδικευμένα ερωτηματολόγια (Παράρτημα) των
οποίων η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος
MUSA. Το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά στις επιχειρήσεις, το δεύτερο τους
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και το τρίτο τους απόφοιτους
μηχανικούς. Τα δύο τελευταία ερωτηματολόγια δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Η
μόνη διαφορά βρίσκεται στο τμήμα των ερωτήσεων που αφορά στη σταδιοδρομία
των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν
μόνο οι απόφοιτοι μηχανικοί.
Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα μεταξύ 15 Μαΐου και 30 Ιουνίου 1997. Ο
αριθμός των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκε τελικά, μετά τον έλεγχο
εγκυρότητας, έφτασε τα 335. Από αυτά 191 αφορούν προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, 99 αποφοίτους του Τμήματος και 50 επιχειρήσεις.
Το διάγραμμα 4-2 δείχνει την κατανομή των φοιτητών ανά εξάμηνο φοίτησης.
Όπως φαίνεται, έχει γίνει αρκετά καλή δειγματοληψία αφού υπάρχει ικανοποιητικό
ποσοστό απαντήσεων από όλα τα εξάμηνα φοίτησης.

12ο-14ο
Εξάμηνο
10%

Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές
7%

2ο Εξάμηνο
19%

10ο Εξάμηνο
23%

4ο Εξάμηνο
17%
8ο Εξάμηνο
9%

6ο Εξάμηνο
15%

Διάγραμμα 4-1: Κατανομή δείγματος φοιτητών ανά εξάμηνο φοίτησης

Στο διάγραμμα 4-3 παρουσιάζεται η διασπορά του δείγματος των αποφοίτων
για διαφορετικά έτη αποφοίτησης. Όπως φαίνεται από την εικόνα αυτή έχει γίνει
προσπάθεια για τη δημιουργία ικανοποιητικού δείγματος για όλες τις περιόδους
αποφοίτησης. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για την
παρακολούθηση της εξέλιξης του Τμήματος. Τέλος, στα διαγράμματα 4-4 και 4-5
παρουσιάζονται αντίστοιχα η διασπορά του δείγματος ανά φύλο και ηλικία.
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95-97
26%

89-91
36%

92-94
38%

Διάγραμμα 4-2: Κατανομή δείγματος αποφοίτων ανά έτος αποφοίτησης

Φύλο
Γυναίκες
24%

Άντρες
76%

Ηλικία
>24
27%

18-20
30%

21-23
43%

Διάγραμμα 4-3: Κατανομή ανά φύλο

4.1.1

Διάγραμμα 4-4: Κατανομή ανά ηλικία

Σύστημα Αξιολόγησης

Ο καθορισμός ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με τις
αρχές της Πολυκριτήριας Ανάλυσης, προϋποθέτει τον ορισμό επιμέρους κριτηρίων
αξιολόγησης. Αυτά, για την περίπτωση του Τμήματος Μ.Π.Δ., χωρίζονται σε τρεις
ομάδες:
Α) Εσωτερική Λειτουργία του Τμήματος,
Β) Ικανοποίηση των απόφοιτων μηχανικών, και
Γ) Αποδοχή των απόφοιτων μηχανικών από την αγορά εργασίας.
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Η πρώτη ομάδα (εσωτερική λειτουργία) περιλαμβάνει τρία κριτήρια ενώ οι δύο
επόμενες αποτελούν κριτήρια από μόνες τους. Έτσι, ο αριθμός των κριτηρίων που
συνθέτουν το σύστημα αξιολόγησης είναι πέντε:
g1 : Διοικητική Οργάνωση
g2 : Εκπαίδευση
g3 : Έρευνα
g4 : Ικανοποίηση απόφοιτου Μ.Π.Δ.
g5 : Αποδοχή του απόφοιτου Μ.Π.Δ. από την αγορά εργασίας
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μοντελοποιείται καθένα
από τα κριτήρια αυτά. Πιο συγκεκριμένα, κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους
υποκριτήρια με τη βοήθεια των οποίων είναι δυνατή η κατασκευή ενός ποσοτικού
δείκτη αξιολόγησης.
4.1.2

Διοικητική Οργάνωση

Ο βαθμός απόδοσης του Τμήματος Μ.Π.Δ. πάνω στο κριτήριο της διοικητικής
οργάνωσης εκτιμάται από την ομάδα των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων πάνω σε μια
ποσοστιαία κλίμακα από 0% έως 100% ως εξής:
Απόδοση 0% : Το Τμήμα στερείται παντελώς διοικητικής οργάνωσης
Απόδοση 100% : Η διοικητική οργάνωση είναι πλήρης σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα.
Τα στοιχεία τα οποία παρατέθηκαν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την
αξιολόγηση περιλαμβάνουν (βλ. σχήμα 4.3):
1)

Ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π.

Είναι το πλήθος των μόνιμων καθηγητών που υπηρετούν σήμερα στο Τμήμα.
Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των συμβασιούχων που προσλαμβάνονται
κατά καιρούς για να ανταποκριθεί το Τμήμα στις διδακτικές και εργαστηριακές
ανάγκες του.
2)

Η αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή.

Το κριτήριο αυτό, το οποίο είναι ποσοτικό, αξιολογείται επίσης από τους
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα κρίνουν κατά πόσο είναι ικανοποιητική η
αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή που υπάρχει στο Τμήμα.
3)

Οι οικονομικοί πόροι.

Αφορά στους διαθέσιμους πόρους ανά έτος στο Τμήμα οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για την αγορά εξοπλισμού και τη συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. σε
συνέδρια και άλλες δραστηριότητες.
4)

Οι διαδικασίες υποστήριξης των φοιτητών.

Για την αξιολόγηση αυτού του ποιοτικού κριτηρίου χρησιμοποιείται, όπως έχει
αναφερθεί, ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και
αποφοίτων που υπολογίζεται μέσω δύο διαφορετικών ερευνών ικανοποίησης. Η
πρώτη έρευνα απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του
Τμήματος ενώ η δεύτερη στους απόφοιτους. Με τον τρόπο αυτό αξιολογούνται οι
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δράσεις που αναπτύσσει το Τμήμα προκειμένου να υποστηρίξει τους φοιτητές του
αναφορικά με την εύρεση θέσεων εργασίας, τις διαδικασίες προβολής του
Τμήματος και τη γραμματειακή υποστήριξη (συμπεριφορά προσωπικού, ταχύτητα
εξυπηρέτησης, αξιοπιστία, κτλ) που παρέχεται στους φοιτητές. Επίσης, αξιολογείται
η ικανότητα υποστήριξης του Τμήματος σε θέματα που αφορούν στην προσφορά
υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, την παροχή σίτισης,
στέγασης, ασφάλισης, (ποιότητα ζωής) και οι διεθνείς συνεργασίες και τα δίκτυα
ανταλλαγής φοιτητών με ξένα πανεπιστήμια.
5)

Επισκέψεις εμπειρογνωμόνων στους χώρους του Τμήματος.

Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες μέσω επισκέψεων σε γραφεία, εργαστήρια,
κτλ του Τμήματος και της συνεργασίας με τα μέλη ΔΕΠ αποκτούν μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα του Τμήματος.
Αποτελέσματα Έρευνας
Κριτήριο 1: Διοικητική Οργάνωση
1.

Αριθμός μελών Δ.Ε.Π.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 υπηρετούν στο Τμήμα 16 μέλη Δ.Ε.Π.,
αριθμός σχετικά μικρός κατά τα Ελληνικά και διεθνή πρότυπα. Αν ληφθεί υπόψη ότι
ο αριθμός μελών ΔΕΠ συμπληρώνεται κατ’ έτος από 9-10 συμβασιούχους
διδάκτορες οι οποίοι προσλαμβάνονται βάσει του ΠΔ 407/80, το καθηγητικό
προσωπικό του Τμήματος παρουσιάζει ελλείψεις της τάξης του 40%.
2.

Αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Τμήμα η μέση αναλογία
φοιτητών ανά καθηγητή κατά την τριετία 1996-98 είναι 21 φοιτητές / καθηγητή,
αναλογία η οποία κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Από την εικόνα 4.8 της εξέλιξης
του μεγέθους αυτού κατά την επταετία 1993-99, φαίνεται η ιδιαίτερα σημαντική
πτωτική τάση της αναλογίας φοιτητών / καθηγητή (μεταβολή από 50 το 1993 σε 20
το 1999).
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Διάγραμμα 4-5: Αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή
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3.

Οικονομικοί πόροι.

Το Τμήμα Μ.Π.Δ. χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση μέσω του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να καλύψει την αγορά εξοπλισμού και τη
συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε διεθνή συνέδρια. Το μέσο ύψος της
χρηματοδότησης του Τμήματος μέσα στην τριετία 1996-97-98 ανέρχεται στα
150.000 ευρώ.
4.

Διαδικασίες υποστήριξης των φοιτητών.

Η ποιότητα ζωής (υποτροφίες, σίτιση, στέγαση, περίθαλψη, κτλ) είναι το
κριτήριο που κυριαρχεί σε σημαντικότητα (80,1%) όσον αφορά στις διαδικασίες
υποστήριξης των φοιτητών (διάγραμμα 4-2). Στα υπόλοιπα κριτήρια οι φοιτητές
φαίνεται να δίνουν μικρή βαρύτητα.

Βάρη Κριτηρίων

100%
80,1%
75%

50%

25%
5,0%

8,1%

6,9%

Γραμματειακή
υποστήριξη

Διαδικασίες εύρεσης
εργασίας

0%
Ποιότητα ζωής
Προβολή Τμήματος
(υποτροφίες, σίτιση,
στέγαση, κτλ)

Διάγραμμα 4-6: Βάρη κριτηρίων για τις διαδικασίες υποστήριξης φοιτητών

Σε γενικές γραμμές οι φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι από τη διοικητική
υποστήριξη που τους παρέχεται. Ο ολικός δείκτης ικανοποίησης είναι μόλις 10,9%
(διάγραμμα 4-3). Ο δείκτης ικανοποίησης σε όλα τα κριτήρια είναι πολύ χαμηλός με
έμφαση στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο, η ικανοποίηση των φοιτητών τα τελευταία
χρόνια από τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη
δημιουργία, τα δύο τελευταία χρόνια, του Γραφείου Σταδιοδρομίας
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Διάγραμμα 4-7: Δείκτες ικανοποίησης από τις διαδικασίες υποστήριξης φοιτητών

Χαμηλή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Υψηλή

Από τα συγκεντρωτικά διάγραμμα 4-8 και 4-9 φαίνεται καθαρά ότι η ποιότητα
ζωής είναι το σημείο άμεσης βελτίωσης όσον αφορά στη διοικητική υποστήριξη που
παρέχεται στους φοιτητές. Επίσης, αυτό που φαίνεται από τα δύο διαγράμματα
δράσης είναι η διαφοροποίηση συμπεριφοράς των αποφοίτων και των φοιτητών του
Τμήματος. Έτσι, ενώ για τους πρώτους η γραμματειακή υποστήριξη αποτελεί ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Τμήματος, για τους τωρινούς φοιτητές του
Τμήματος εμφανίζεται σαν ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η
διαφοροποίηση αυτή φαίνεται και από το διαφορετικό βαθμό απαιτητικότητας που
έχουν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία του Τμήματος. Οι φοιτητές του Τμήματος
εμφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί από τη συγκεκριμένη υπηρεσία (δείκτης
απαιτητικότητας 79%) σε αντίθεση με τους απόφοιτους (δείκτης απαιτητικότητας –
77%).
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Διαδικασίες εύρεσης εργασίας

Χαμηλή
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Ποιότητα ζωής

Υψηλή

Διάγραμμα 4-8: Διάγραμμα δράσης για τις διαδικασίες υποστήριξης των φοιτητών
(απόφοιτοι)
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή

Διάγραμμα 4-9: Διάγραμμα δράσης για τις διαδικασίες υποστήριξης των φοιτητών
(προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί)

4.1.3

Εκπαίδευση

Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται αποτελεί το δεύτερο μέρος της
εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος το οποίο αξιολογείται με τη βοήθεια έρευνας
ικανοποίησης στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος. Ο
συνολικός δείκτης ικανοποίησης των φοιτητών και αποφοίτων υπολογίζεται με τη
βοήθεια
του
ερωτηματολογίου
που
παρουσιάζεται
στο
Παράρτημα
(Ερωτηματολόγιο φοιτητών) και κυμαίνεται στο διάστημα 0% και 100% ως εξής:
Ικανοποίηση 0% : Πλήρης δυσαρέσκεια
Ικανοποίηση 100%: Πλήρης ικανοποίηση
Αναλυτικά τα κριτήρια τα οποία εξετάζονται για την αξιολόγηση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι:
1.

Το εκπαιδευτικό υλικό.

Αφορά στη μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών από το παρεχόμενο
εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή βιβλία, σημειώσεις, κ.λ.π. για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ικανοποίηση τους δείχνει κατά πόσο το εκπαιδευτικό
υλικό είναι επαρκές και κατά πόσο τους βοηθά στο να αντεπεξέλθουν στις
ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι μόνο τα τρία τελευταία χρόνια διανέμονται βιβλία στους
φοιτητές (η μελέτη αναφέρεται στο 1997).
2.

Η επάρκεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Υπολογίζεται η ικανοποίηση των φοιτητών σχετικά με την υλικοτεχνική
υποδομή του Τμήματος, δηλαδή τεχνικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
προγράμματα software, κλπ. Η εξέταση αυτού του κριτηρίου είναι σημαντική για τον
υπολογισμό του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται ο διαθέσιμος εξοπλισμός όσον αφορά
στον εκσυγχρονισμό και την επάρκεια του.
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3.

Η επάρκεια των εγκαταστάσεων.

Η επάρκεια των εγκαταστάσεων αφορά κυρίως τους χώρους που ανήκουν
αποκλειστικά στο Τμήμα, δηλαδή χώρους εργαστηρίων, γραφείων, κ.λ.π. και κατά
πόσο αυτοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών που κατά κύριο λόγο τους
χρησιμοποιούν.
4.

Η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού.

Το κριτήριο αυτό εξετάζει την ικανοποίηση των φοιτητών σχετικά με την
επάρκεια του διδακτικού προσωπικού και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του προγράμματος σπουδών.
5.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Αφορά στην ικανοποίηση των φοιτητών από την ποιότητα της εκπαίδευσης που
τους παρέχεται (τρόπος διδασκαλίας, εποπτικά μέσα, κλπ).
6.

Η επάρκεια των προγραμμάτων σπουδών.

Αφορά στην ικανοποίηση των φοιτητών και απόφοιτων του Τμήματος από την
πληρότητα των προγραμμάτων σπουδών. Εξετάζονται ξεχωριστά τόσο το
προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με το
εργαστηριακό και το θεωρητικό τους μέρος.
7.

Ο προγραμματισμός του προγράμματος σπουδών.

Εξετάζεται η ικανοποίηση των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος από την
οργάνωση του προγράμματος σπουδών, δηλαδή την αλληλουχία των μαθημάτων, τον
αριθμό τους ανά εξάμηνο, κλπ.
Αποτελέσματα Έρευνας
Κριτήριο 2: Εκπαίδευση
Από το διάγραμμα 4-10 φαίνεται ότι οι φοιτητές δίνουν σε όλα τα κριτήρια που
συνθέτουν την παρεχόμενη εκπαίδευση από το Τμήμα ίση σχεδόν βαρύτητα. Τα δύο
κριτήρια που φαίνεται να έχουν κάπως πιο σημαντικό ρόλο είναι το θεωρητικό και το
εργαστηριακό μέρος των προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, από το διάγραμμα 4-11
παρατηρείται ότι η ικανοποίηση των φοιτητών από την παρεχόμενη εκπαίδευση είναι
πολύ μικρή (35,6%).
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Διάγραμμα 4-10: Βάρη κριτηρίων της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Δείκτες Ικανοποίησης
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Διάγραμμα 4-11: Δείκτες ικανοποίησης από την παρεχόμενη εκπαίδευση

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δείκτες ικανοποίησης για όλα τα κριτήρια της
παρεχόμενης εκπαίδευσης κυμαίνονται μεταξύ 22,5% και 54,2%, ποσοστά ιδιαίτερα
χαμηλά, γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα για άμεση βελτίωση του
Τμήματος στο συγκεκριμένο τομέα. Αξιοσημείωτη πάντως φαίνεται να είναι η
σχετική υπεροχή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε σχέση με το
μεταπτυχιακό.
Όλα τα κριτήρια τα οποία συνθέτουν την παρεχόμενη εκπαίδευση έχουν πολύ
χαμηλούς δείκτες ικανοποίησης, γεγονός που σημαίνει ότι σε όλα τα κριτήρια
χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις. Για το λόγο αυτό κανένα από τα κριτήρια αυτά
δεν εμφανίζεται σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Τμήματος στο συγκεντρωτικό
διάγραμμα δράσης 4-11. Ωστόσο, η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πληρότητα του
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Υψηλή

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση σε
σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια. Αν το Τμήμα αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα
σε κάποιο από αυτούς τους τομείς θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο θεωρητικό
και εργαστηριακό μέρος των προγραμμάτων σπουδών, τον εξοπλισμό και το
εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται από το Τμήμα. Τα σημεία αυτά είναι εκείνα στα
οποία οι φοιτητές δίνουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα, απολαμβάνοντας ωστόσο
μικρότερη σχετικά ικανοποίηση. Ιδιαίτερα, για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία τρία χρόνια γίνονται αξιόλογες προσπάθειες
βελτίωσης με τη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων προς τους φοιτητές.

Πληρότητα προγραμμάτων σπουδών
ποιότητα εκπαίδευσης
Διδακτικό
προσωπικό
Προγραμματισμός ύλης

εγκαταστάσεις
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστηριακό μέρος Π.Σ.
Εκπαιδευτικό υλικό

Χαμηλή

Θεωρητικό μέρος Π.Σ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή

Διάγραμμα 4-12: Διάγραμμα δράσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης

4.1.4

Έρευνα

Η αξιολόγηση της έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα στηρίζεται σε
ποσοτικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από την ομάδα εργασίας.
Ο δείκτης που χρησιμοποιείται για το κριτήριο αυτό υπολογίζεται με τη βοήθεια της
σχέσης 4-1.

0 ,5 ×

(Αριθμός

(Αριθμός Δημοσιεύσε ων )
Προγραμμάτ ων ) × (Μέσος Προϋπολογι σμός )
+ 0 ,5 ×
(Ιδεώδης Αριθμός Προγραμμάτ ων ) × (Ιδεώδης Προϋπολόγι σμός )
(Ιδεώδης Αριθμός Δημοσιεύσε ων )
(Σχέση 4-1)

Η τιμή που υπολογίζεται από τη σχέση 4-1 είναι κανονικοποιημένη στο
διάστημα 0 (κατώτατη τιμή) και 1 (ανώτατη τιμή) και καθορίζει το επίπεδο τη
έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα. Τα στοιχεία τα οποία εξετάζονται όσον
αφορά στην έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα Μ.Π.Δ. είναι:
1)

Το πλήθος των προγραμμάτων.

Αφορά στο μέσο αριθμό των προγραμμάτων που εκπονούνται στο Τμήμα ανά
έτος. Ως περίοδος αναφοράς χρησιμοποιείται η τελευταία τριετία 1996-97-98. Για
την καλύτερη αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού χρησιμοποιείται ο λόγος “πλήθος
προγραμμάτων / μέλος ΔΕΠ”. Το στοιχείο του παρονομαστή “ιδεώδης αριθμός
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προγραμμάτων” αποτελεί την ακέραια τιμή του μεγέθους αυτού που θα
προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ομάδα των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
2)

Οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων.

Αφορά στον προϋπολογισμό των προγραμμάτων που λειτουργούν στο Τμήμα
για κάθε έτος. Για την καλύτερη αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού χρησιμοποιείται ο
λόγος “προϋπολογισμός προγραμμάτων / μέλος Δ.Ε.Π.” Ως περίοδος αναφοράς
χρησιμοποιείται η τελευταία τριετία 1996-98 ενώ το στοιχείο του παρονομαστή
“ιδεώδης προϋπολογισμός” προσδιορίζεται σε συνεργασία με την ομάδα των
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
3)

Τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για την εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιείται ο δείκτης
“αριθμός δημοσιεύσεων / μέλος Δ.Ε.Π.”. Οι δημοσιεύσεις των καθηγητών που
ελήφθησαν υπόψη ήταν αυτές που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά περιοδικά που
λειτουργούν με σύστημα κριτών κατά την τελευταία τριετία (1996-1998).
Δημοσιεύσεις στις οποίες συνεργάστηκαν περισσότεροι του ενός καθηγητές του
Τμήματος μετρήθηκαν μία μόνο φορά. O προσδιορισμός του στοιχείου του
παρονομαστή “ιδεώδης αριθμός δημοσιεύσεων” γίνεται με τη βοήθεια των
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Λόγω περιορισμού στο χρόνο εκπόνησης του έργου
αυτού αγνοήθηκαν οι παράγοντες: σχετική βαρύτητα περιοδικού που δημοσιεύει το
άρθρο και αριθμός αναφορών τρίτων εκτός του Τμήματος στη δημοσίευση (citations
ex-house).
Αποτελέσματα Έρευνας
Κριτήριο 3: Έρευνα
Τα κριτήρια που συνθέτουν την έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα
Μ.Π.Δ., όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ποσοτικά. Η αξιολόγηση της έρευνας
αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ο
συνολικός δείκτης αξιολόγησης της έρευνας στο Τμήμα δίνεται από τη σχέση 4-1. Τα
στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω είναι:
4)

Το πλήθος των προγραμμάτων.

Στο διάγραμμα 4-13 παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός προγραμμάτων ανά
καθηγητή από το 1989 μέχρι το 1999.
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Διάγραμμα 4-13: Πλήθος προγραμμάτων ανά καθηγητή ανά έτος
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Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή των
τελευταίων τριών ολοκληρωμένων ακαδημαϊκών περιόδων, δηλαδή από το 1996
μέχρι το 1998 (1,07 προγράμματα ανά καθηγητή). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι
επειδή τα περισσότερα προγράμματα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος, η
μονάδα του προγράμματος διαιρέθηκε ισομερώς σε όλα τα έτη της διάρκειας τους.
Για παράδειγμα, αν ένα πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο χρόνων, υπολογίστηκε 0,5 του
προγράμματος στον πρώτο χρόνο και 0,5 στο δεύτερο. Επίσης, κάθε πρόγραμμα
υπολογίστηκε μόνο στον καθηγητή που ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Το ίδιο έγινε
και για τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων που ακολουθούν.

5)

Οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων.

Στο διάγραμμα 4-14 παρουσιάζονται οι μέσοι προϋπολογισμοί σε Euro των
προγραμμάτων ανά καθηγητή από το 1989 μέχρι το 1999. Για μια αντικειμενικότερη
αξιολόγηση του κριτηρίου χρησιμοποιήθηκε η ετήσια μέση τιμή των τελευταίων
τριών ολοκληρωμένων ακαδημαϊκών περιόδων (75.209 Euro). Αξίζει να σημειωθεί
ότι η τάση της χρονολογικής σειράς των κονδυλίων έρευνας είναι ιδιαίτερα ανοδική
(21.586 Euro το 1994, 97.198 Euro το 1999).
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Διάγραμμα 4-14: Προϋπολογισμοί προγραμμάτων ανά καθηγητή ανά έτος (Euro)

6)

Τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Τμήμα Μ.Π.Δ.
χρησιμοποιήθηκε ο μέσος αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή. Το διάγραμμα 4-15
παρουσιάζει τη διακύμανση αυτού του δείκτη για τα έτη 1989-1999. Ο μέσος
αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή για τα έτη 1996-1998 είναι 2,8, αριθμός που
κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ενδιαφέρον αποτελεί και
το ποσοστό των καθηγητών που πραγματοποιούν πάνω από δύο και πάνω από τρεις
δημοσιεύσεις το χρόνο (διάγραμμα 4-16). Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχα 69% και
49% για τα τρία τελευταία ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά έτη.
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Διάγραμμα 4-15: Αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή ανά έτος
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Διάγραμμα 4-16: Ποσοστό καθηγητών με πάνω από 2 (--■--) ή 3 (--▲--) δημοσιεύσεις το
χρόνο

4.1.5

Έρευνα αποφοίτων

Το κριτήριο αυτό είναι ποιοτικό και αφορά στην ικανοποίηση που
απολαμβάνει ο απόφοιτος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης από το επίπεδο των σπουδών του και τη βοήθεια που του παρείχαν οι
γνώσεις του στη διαμόρφωση της μέχρι τώρα σταδιοδρομίας του. Ο βαθμός
ικανοποίησης των αποφοίτων του Τμήματος μοντελοποιείται με το μέσο δείκτη
ικανοποίησης (βλ. §4.2) και βρίσκεται στο διάστημα 0% με 100%. Το σχετικό
ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ικανοποίησης του αποφοίτου δίνεται στο
Παράρτημα
(Ερωτηματολόγιο αποφοίτων). Τα κριτήρια που εξετάζονται όσον
αφορά στο βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων Μηχανικών είναι:
1.

Επαγγελματική αποκατάσταση.

Εξετάζεται η ικανοποίηση των αποφοίτων σχετικά με τα εφόδια που τους
παρείχε το Τμήμα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αφορά στο βαθμό
στον οποίο βοήθησαν οι γνώσεις τους για την εύρεση εργασίας.
2.

Ανταπόκριση στις ανάγκες των θέσεων εργασίας.

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η εκπαίδευση που παρείχε το Τμήμα στους
απόφοιτους μηχανικούς τους βοήθησε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των θέσεων
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εργασίας που καταλαμβάνουν. Αφορά στη συσχέτιση των παρεχόμενων από το
Τμήμα γνώσεων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
3.

Οικονομικές απολαβές.

Αφορά στην ικανοποίηση των αποφοίτων σχετικά με τις οικονομικές τους
απολαβές. Το κριτήριο αυτό είναι ενδεικτικό του βαθμού χρησιμότητας και
αναγκαιότητας των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
4.

Δυνατότητες εξέλιξης.

Εξετάζεται η ικανοποίηση των αποφοίτων μηχανικών από τις δυνατότητες
εξέλιξης τους σαν Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης.
Αποτελέσματα Έρευνας
Κριτήριο 4: Ικανοποίηση του απόφοιτου Μηχανικού

Η ικανοποίηση του απόφοιτου μηχανικού καθορίζεται από τα επιμέρους
στοιχεία τα οποία συνθέτουν τη σταδιοδρομία του. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα
4-17, οι απόφοιτοι μηχανικοί θεωρούν ως σημαντικότερο κριτήριο την ανταπόκριση
στις θέσεις εργασίας. Η επαγγελματική τους αποκατάσταση και οι οικονομικές τους
απολαβές έχουν επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα σε αντίθεση με τις προοπτικές εξέλιξης
των αποφοίτων όπου φαίνεται να δίνεται μικρότερη έμφαση.
Η ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι απόφοιτοι μηχανικοί από τη δυνατότητα
που τους πρόσφεραν τα εφόδια που αποκόμισαν από το Τμήμα να διαμορφώσουν τη
μελλοντική τους σταδιοδρομία ανέρχεται στο αρκετά υψηλό επίπεδο του 87%
(διάγραμμα 4-18). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 96% των αποφοίτων που
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια εργάζεται ήδη. Από αυτούς το 81% εργάζεται σε
τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ μόνο ένα 1% είναι άνεργοι. Οι δείκτες
ικανοποίησης όλων των κριτηρίων που συνθέτουν τη σταδιοδρομία των αποφοίτων
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα εκτός από τις προοπτικές εξέλιξης που όμως, όπως έχει
αναφερθεί, έχει και τη μικρότερη βαρύτητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι μόλις το 1% των αποφοίτων δηλώνει “καθόλου ικανοποιημένο” από τις
αποδοχές του (παράρτημα Ε, εικόνα Ε.1).
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Διάγραμμα 4-17: Βάρη κριτηρίων για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων
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Δείκτες Ικανοποίησης
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Διάγραμμα 4-18: Δείκτες ικανοποίησης από τη σταδιοδρομία των αποφοίτων

Υψηλή

Οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης από τις οικονομικές απολαβές, την
επαγγελματική αποκατάσταση και την ανταπόκριση στις θέσεις εργασίας, σε
συνδυασμό με τη μεγάλη βαρύτητα που δίνουν οι απόφοιτοι του Τμήματος στα
κριτήρια αυτά, τα καθιστούν σαν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα (διάγραμμα
4-19). Ειδικά η ανταπόκριση στις θέσεις εργασίας φαίνεται να είναι το ισχυρό σημείο
των Μ.Π.Δ. Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημείο που να χρειάζεται
άμεση προσοχή. Ωστόσο, ο μικρός δείκτης ικανοποίησης από τις προοπτικές
εξέλιξης των Μ.Π.Δ. θα πρέπει να εξεταστεί, διότι μετά από λίγα χρόνια (η βαρύτητα
των κριτηρίων μπορεί να μεταβληθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους) μπορεί να
αποτελέσει κρίσιμη διάσταση. Άλλωστε, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι
δεν υπάρχει απόφοιτος με περισσότερα από 8-10 έτη προϋπηρεσίας.

Ανταπόκριση στις θέσεις εργασίας

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οικονομικές απολαβές
Επαγγελματική αποκατάσταση

Χαμηλή

Δυνατότητες εξέλιξης

Χαμηλή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή

Διάγραμμα 4-19: Διάγραμμα δράσης για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων
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4.1.6

Aποδοχή από την αγορά εργασίας

Το κριτήριο αυτό αφορά στην ικανοποίηση των επιχειρήσεων από Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης που απασχολούν. Καθορίζει σε μία κλίμακα 0-100% την
αποδοχή των Μ.Π.Δ. από την αγορά εργασίας ως εξής:
Βαθμός ικανοποίησης 0%: Οι επιχειρήσεις δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες
από τους Μ.Π.Δ
Βαθμός ικανοποίησης 100%: Οι επιχειρήσεις είναι απόλυτα ικανοποιημένες από
τους Μ.Π.Δ.

Τα στοιχεία που εξετάζονται όσον αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι:
1.

Πληρότητα γνώσεων.

Αφορά στην ικανοποίηση των επιχειρήσεων από την πληρότητα των γνώσεων
των Μ.Π.Δ. Αξιολογούνται οι γνώσεις των αποφοίτων πάνω σε ένα πλήθος
γνωστικών αντικειμένων προκειμένου να καταγραφούν τα δυνατά και αδύνατα
σημεία τους.
2.

Εικόνα Μ.Π.Δ.

Αφορά στην αντίληψη που έχουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την ειδικότητα του
Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η χρησιμότητα του
στις επιχειρήσεις, το κύρος που έχει στην αγορά σαν μηχανικός, κτλ, προκειμένου να
ελεγχθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης της συγκεκριμένης ειδικότητας.
3.

Διαπροσωπικές ικανότητες.

Αφορά στην ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τις διαπροσωπικές ικανότητες
που αναπτύσσουν οι Μ.Π.Δ. και συγκεκριμένα την ικανότητα συνεργασίας τους, την
ανάληψη πρωτοβουλιών, την ηγετική τους ικανότητα και τη δημιουργικότητα τους.
4.

Ανταπόκριση στις ανάγκες των θέσεων εργασίας.

Αφορά στην ικανοποίηση των επιχειρήσεων από το βαθμό ανταπόκρισης των
Μ.Π.Δ. στις ανάγκες των θέσεων εργασίας τις οποίες καταλαμβάνουν.
Αποτελέσματα Έρευνας
Κριτήριο 5: Αποδοχή από την αγορά εργασίας

Η αποδοχή των Μ.Π.Δ. από την αγορά εργασίας υπολογίστηκε με βάση την
ικανοποίηση που αισθάνονται οι διάφορες επιχειρήσεις από τη συνεργασία τους με
τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αφορά
στις επιχειρήσεις που έχουν προσλάβει τουλάχιστον ένα Μ.Π.Δ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ένα ποσοστό
16,3% δεν έχει καθόλου γνώση για τους Μ.Π.Δ., το 54,1% των εταιρειών που
έλαβαν μέρος στην έρευνα έχει προσλάβει τουλάχιστον ένα Μ.Π.Δ., ενώ το 30,3%
μπόρεσε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα έγινε με τη βοήθεια των Διευθυντών
Προσωπικού των επιχειρήσεων.
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Από το διάγραμμα 4-20 φαίνεται ότι όλα τα κριτήρια στα οποία αξιολογήθηκαν
οι Μ.Π.Δ. από τις επιχειρήσεις έχουν την ίδια σχεδόν βαρύτητα. Θεωρείται δηλαδή
εξίσου σημαντική η ύπαρξη σε ικανοποιητικό βαθμό όλων των προσόντων.
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Διάγραμμα 4-20: Βάρη κριτηρίων σύμφωνα με τις επιχειρήσεις

Η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τη συνεργασία τους με τους Μ.Π.Δ.
ανέρχεται στο πολύ υψηλό επίπεδο του 94,2% (εικόνα 4.24).

Δείκτες Ικανοποίησης
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Εικόνα ΜΠΔ

75%

Διάγραμμα 4-21: Δείκτες ικανοποίησης από τις επιχειρήσεις

Η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τους Μ.Π.Δ. είναι υψηλή για όλα σχεδόν
τα κριτήρια στα οποία αξιολογούνται. Ιδιαίτερα η ικανοποίηση από την ικανότητα
συνεργασίας και την ανταπόκριση των Μ.Π.Δ. στις ανάγκες των επιχειρήσεων
πλησιάζει το απόλυτο (97,2% και 99,4% αντίστοιχα). Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν
υπάρχει καμία επιχείρηση που να θεωρεί ότι οι Μ.Π.Δ. δεν ανταποκρίνονται στις
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Ανταπόκριση στις ανάγκες των θέσεων
Ικανότητα συνεργασίας

ΑΠΟΔΟΣΗ

Υψηλή

ανάγκες της. Το χαμηλότερο σχετικά δείκτη ικανοποίησης παρουσιάζει η πληρότητα
των γνώσεων. Είναι το σημείο εκείνο που χρειάζεται τη μεγαλύτερη βελτίωση
συγκριτικά με τα υπόλοιπα κριτήρια.

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Δημιουργικότητα
Εικόνα ΜΠΔ

Χαμηλή

Ηγετική ικανότητα
Πληρότητα γνώσεων
Χαμηλή

Υψηλή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διάγραμμα 4-22: Διάγραμμα δράσης σύμφωνα με τις επιχειρήσεις

Ειδικότερα για την πληρότητα των γνώσεων των Μ.Π.Δ., όπως φαίνεται και
από το διάγραμμα δράσης της εικόνας 4-22, το management είναι ο τομέας εκείνος
στον οποίο υστερούν. Αντίθετα, οι γνώσεις των υπολογιστών φαίνεται ότι είναι το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Υψηλή

Τα παραπάνω μπορούν να εξηγηθούν και από τα διαγράμματα των εικόνων 424 και 4-25. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι ενώ για τις επιχειρήσεις οι γνώσεις σε
θέματα management θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, η ικανοποίηση που
απολαμβάνουν από τους Μ.Π.Δ. είναι σχετικά χαμηλή (72,9%). Ιδιαίτερα χαμηλός
είναι και ο δείκτης ικανοποίησης από τις γνώσεις των Μ.Π.Δ. πάνω σε θέματα
χρηματοοικονομικής διοίκησης (66%).

Παραγωγή

Η/Υ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων
Νέα τεχνολογία
Marketing

Χαμηλή

Management
Χρηματοοικονομική διοίκηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή
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Διάγραμμα 4-23: Διάγραμμα δράσης σύμφωνα με τις επιχειρήσεις (πληρότητα γνώσεων)
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Διάγραμμα 4-24: Βάρη πληρότητας γνώσεων
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Διάγραμμα 4-25: Δείκτες ικανοποίησης από την πληρότητα των γνώσεων

Τέλος, τα συνολικά αποτελέσματα από τις τρεις έρευνες ικανοποίησης που
διεξήχθησαν παρουσιάζονται αναλυτικά στα διαγράμματα εικόνες 4-26 και 4-27,
έτσι ώστε να είναι δυνατή μια εποπτική και συγκριτική ανάλυση όλων των
παραγόντων που συνθέτουν τη συνολική απόδοση του Τμήματος.
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Διάγραμμα 4-26: Συνολικά αποτελέσματα των διαστάσεων ικανοποίησης
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Διάγραμμα 4-27: Συνολικά αποτελέσματα των διαστάσεων ικανοποίησης (συνέχεια)
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Σχήμα 4-1: Το σύστημα αξιολόγησης

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΠΔ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΓΝΩΣΕΩΝ

Η/Υ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΠΔ

MARKETING

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

MANAGEMENT

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΗΓΕΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (έντυπο υλικό, κ.α.)

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ (τεχνικός
εξοπλισμός, κ.α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
(υποτροφιες, σίτιση,
στέγαση, περίθαλψη, κτλ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ταχύτητα
εξυπηρέτησης, αξιοπιστία)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
(Δημοσιεύσεις)
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
(χρονική αλληλουχία
μαθημάτων)

Σχήμα 4-2: Το σύστημα Αξιολόγησης (συνέχεια).
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4.1.7

Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια εσωτερικής αξιολόγησης του
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.. Μέσα στη μελέτη αυτή προτείνεται μια
πρωτότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης του Τμήματος με τη χρήση της Πολυκριτήριας
Ανάλυσης. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έκανε δυνατή την εξαγωγή σημαντικών
συμπερασμάτων για το βαθμό λειτουργίας του Τμήματος. Έτσι, υπολογίστηκαν οι
δείκτες απόδοσης των διαφορετικών υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα, η βαρύτητα
των συγκεκριμένων υπηρεσιών για διαφορετικές κατηγορίες ερωτώμενων (φοιτητές,
απόφοιτοι, εταιρείες, κτλ) και φάνηκε η αποδοχή των Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης από την αγορά εργασίας. Επίσης, έγιναν εμφανή κάποια δυνατά και αδύνατα
σημεία του Τμήματος και καθορίστηκαν τα σημεία εκείνα που χρειάζονται τη
μεγαλύτερη και αμεσότερη βελτίωση. Η μελέτη αυτή έδωσε την ευκαιρία στο Τμήμα να
συλλέξει σημαντικό αριθμό στοιχείων και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του.
Συνοψίζοντας, τα γενικά συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης είναι τα εξής:
Αποδοχή από αγορά εργασίας
• Παρόλο που ο αριθμός των αποφοίτων που υπάρχει στην αγορά είναι σχετικά
μικρός ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έχει απασχολήσει αποφοίτους Μηχανικούς
Παραγωγής & Διοίκησης. Το γεγονός αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της ύπαρξης της
ειδικότητας αυτής και επιπλέον τη μεγάλη προσφορά της στον ελληνικό βιομηχανικό
χώρο. Για το λόγο αυτό ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει τους
Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης ως πολύ χρήσιμους μηχανικούς.

Σε γενικές γραμμές η αποδοχή των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης από την
αγορά εργασίας είναι μεγάλη. Οι δείκτες ικανοποίησης των κριτηρίων στα οποία
αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 86,3% για την πληρότητα των
γνώσεων των Μ.Π.Δ. και πλησιάζει το απόλυτο για την ικανότητα συνεργασίας τους και
την ανταπόκριση τους στις ανάγκες των επιχειρήσεων (97,2% και 99,4% αντίστοιχα).
•

• Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
σύμφωνα με τις επιχειρήσεις είναι η ικανότητα συνεργασίας και η δημιουργικότητα τους.

Η πληρότητα των γνώσεων των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης είναι το
σημείο που χρειάζεται μεγαλύτερη βελτίωση. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ελλιπείς
χαρακτηρίζονται οι γνώσεις των Μ.Π.Δ. σε θέματα Μάνατζμεντ (δείκτης ικανοποίησης
72,9%) ενώ αντίθετα θεωρείται ως ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα η καλή γνώση των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (δείκτης ικανοποίησης 88,8%).
•

• Οι επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη σε ικανοποιητικό βαθμό όλων
των προσόντων στα οποία αξιολογήθηκαν οι Μ.Π.Δ. για αυτό άλλωστε δίνουν και σε
όλα τα κριτήρια την ίδια σχεδόν σχετική βαρύτητα.
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Έρευνα αποφοίτων

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (81%) εργάζεται σε τομέα της
ειδικότητάς του, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά έχει ανάγκη από την ειδικότητα των
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και επίσης ότι μπορούν να απορροφηθούν αρκετά
γρήγορα στις διάφορες επιχειρήσεις.
•

• Οι απόφοιτοι μηχανικοί παρουσιάζουν υψηλότερους δείκτες ικανοποίησης από
τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για όλες σχεδόν τις υπηρεσίες που
παρέχει το Τμήμα.

Επίσης, κατά κανόνα μικρότερος είναι και ο δείκτης απαιτητικότητας των
αποφοίτων μηχανικών.
•

Έρευνα προπτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών
• Η ικανοποίηση των φοιτητών από την εκπαίδευση που τους παρέχεται είναι πολύ
μικρή (35,6%). Συγκεκριμένα, το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των
προγραμμάτων σπουδών είναι τα σημεία που χρειάζονται τη μεγαλύτερη βελτίωση.
• Ιδιαίτερα χαμηλή παρουσιάζεται η ικανοποίηση των φοιτητών από την
υλικοτεχνική υποδομή (30,8%) και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό (23,5%).
• Σε γενικές γραμμές, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει
υψηλότερους δείκτες ικανοποίησης από ότι το μεταπτυχιακό.

Οι φοιτητές παρουσιάζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί για όλες σχεδόν τις υπηρεσίες
που προσφέρει το Τμήμα.
•

• Η ποιότητα ζωής που προσφέρει το Τμήμα (υποτροφίες, στέγαση, σίτιση, κτλ)
θεωρείται ως το σημείο που χρειάζεται άμεση προσοχή όσον αφορά την παρεχόμενη
διοικητική υποστήριξη. Είναι το κριτήριο το οποίο έχει συντριπτικά τη μεγαλύτερη
βαρύτητα για τους φοιτητές και ταυτόχρονα το χαμηλότερο δείκτη ικανοποίησης (5,8%).
Ο δείκτης απαιτητικότητας για το συγκεκριμένο κριτήριο αγγίζει το 93%.
• Υπάρχει σημαντική βελτίωση των διαδικασιών εύρεσης εργασίας τα τελευταία
χρόνια με τη δημιουργία του Γραφείου Σταδιοδρομίας.
• Πολλές βελτιώσεις χρειάζονται όσον αφορά τη σύνδεση του Τμήματος με την
παραγωγή, τη συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και τη δημιουργία
νέων μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.

4.2

Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2003 απο την ερευνητική ομάδα των καθ. κ.
Κουικόγλου, Κοψιδά και τις κα. Πάγγειου, Μαυρίδου, Φαρλάνη στα πλαίσια του έργου
« Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης – φάση Β» και μελέτησε την
απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος ΜΠΔ.
Για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων συντάχθηκε
ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε τέσσερις θεματικές ενότητες, όπως:

ένα

• Ατομικά στοιχεία
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• Εκπαίδευση
• Επαγγελματική Κατάσταση
• Συστάσεις – Παρατηρήσεις

Η Έρευνα του γραφείου Διασύνδεσης του ΠΚ πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο
εώς τον Μάιο του 2003 μέσο της βάσης δεδομένων των αποφοίτων του γραφείου και
απευθύνθηκε στο σύνολο των αποφοίτων. Από τους 714 απόφοιτους απάντησαν οι 119,
δηλαδη ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 17%.
Συνοπτικά, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
1.
Το 61% των αποφοίτων συνέχισαν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο και το 8% σε διδακτορικό
2.

Το 92% δήλωσαν ότι εργάζονται, με ποσοστό 87% σε πλήρη απασχόληση

3.

Καταγράφηκε ανεργία της τάξεως του 3%

4.

Ο μέσος χρόνος μέχρι την πρώτη κύρια απασχόληση είναι ίσος με 2,7

5.

Το ποσοστό χρόνου ανεργίας από την πρώτη απασχόληση είναι ίσο με

μήνες
1,6%
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (52%) εργάζονται στον ιδιωτικό
6.
τομέα, το 21% στον δημόσιο, το 17% ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ ένα ποσοστό 10%
έχουν δική τους επιχείρηση
Πρώτο σε αντικείμενο απασχόλησης, είναι η Διοίκηση – Οργάνωση με
7.
28% και ακολουθεί η Παραγωγή με ποσοστό 17%
Οι εταιρείες υπηρεσιών απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό των
8.
αποφοίτων (62%), ενώ το 30% εργάζονται στην βιομηχανία
Το 97% των αποφοίτων δήλωσαν από αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι
9.
από το επάγγελμά τους, ενώ μόλις το 2% εξέφρασαν αρνητική γνώμη. Παράλληλα, το
μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων ΜΠΔ (40%) ανήκουν στην υψηλή κατηγορία
αμοιβών με καθαρό μηνιαίο εισόδημα άνω των 1500E. Τα αντικείμενα απασχόλησης με
τις υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές είναι τα Χρηματοοικονομικα, η Έρευνα και Ανάπτυξη
και η Πληροφορική
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.2.1

Ατομικά στοιχεία

Από τους 119 απόφοιτους που απάντησαν το 79% ήταν άνδρες και το 21%
γυναίκες. Η αναλογία ανδρών-γυναικών στο δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτική
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της αναλογίας στον πραγματικό πληθυσμό των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής
& Διοίκησης (77% άνδρες, 23% γυναίκες). Επίσης βρέθηκε ότι από τους άνδρες
αποφοίτους που συμμετείχαν στην έρευνα, ποσοστό 86% είχαν εκπληρώσει τη
στρατιωτική τους θητεία και μόλις το 4% υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της
έρευνας.
4.2.2

Εκπαίδευση

Στην δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου της έρευνας έγινε καταγραφή των
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (MSc, PhD) των αποφοίτων ΜΠΔ. Βρέθηκε
ότι επί 119 ατόμων ποσοστό 61% κατέχουν ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης
μεταπτυχιακού τίτλου. Ο τομέας που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι
αυτός της Οργάνωσης & Διοίκησης/ MBA. Τα αποτελέσματα της ενότητας που αφορούν
την εκπαίδευση παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 4-2- 4-6 με την ανάλογη
επεξήγηση.
Ποσοστά 53% και 8% των αποφοίτων του δείγματος έχουν ή βρίσκονται σε
διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων MSc ή/και PhD αντίστοιχα.
Πίνακας 4-2: Κάτοχοι MSc-PhD

Επίπεδο μεταπτυχιακού
προγράμματος

Πλήθος

Ποσοστό επί του
συνόλου

MSc

63

53%

PhD

9

8%

Σύνολο

72

61%

Μέγεθος δείγματος

119

100%

Η αναλογία ανδρών-γυναικών που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
παραμένει αντιπροσωπευτική της αναλογίας στον πραγματικό πληθυσμό και αντίστοιχη
των ποσοστών συμμετοχής κάθε φύλου στην έρευνα.
Πίνακας 4-3: Άνδρες-γυναίκες με MSc

Περιγραφή

Πλήθος

Ποσοστό %

Άνδρες

46

73%

Γυναίκες

17

27%

Σύνολο

63

100%
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Για τον υπολογισμό των ποσοστών ανά τομέα ειδίκευσης MSc (Διάγραμμα 4-27)
αρχικά έγινε κατηγοριοποίηση στους εξής τομείς: Συστήματα Παραγωγής, Επιστήμες
Αποφάσεων και Οργάνωση & Διοίκηση/ΜΒΑ. Στην κατηγορία Άλλο καταγράφηκαν επτά
(7) τομείς ειδίκευσης: (i) Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο, (ii)
Computation/Information Management, (iii) Μηχανική, (iv) Υπολογιστική Μηχανική,
(v) Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, (vi) Τραπεζική και (vii)
International and European Economics/Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική. Επειδή
υπήρχαν απόφοιτοι των οποίων οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδύαζαν τους τομείς
Συστημάτων Παραγωγής-Οργάνωσης & Διοίκησης, δημιουργήθηκε αντίστοιχη
κατηγορία. Επίσης υπήρχαν 5 απόφοιτοι (ποσοστό 8%) που κατείχαν Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης του Διατομεακού ΜΠΔ και 3 απόφοιτοι κάτοχοι δύο
μεταπτυχιακών τίτλων ο καθένας.
60%

51%

40%

20%

14%

9%

8%

11%
7%

0%
Συστήματα
Παραγωγής

Επιστήμες
Αποφάσεων

Οργάνωση και
Διοίκηση / ΜΒΑ

Συστήματα
Παραγωγής Οργάνωση και
Διοίκηση

Διατομεακό ΜΠΔ

Άλλο

Διάγραμμα 4-27: Μεταπτυχιακή ειδίκευση (MSc)

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν οι απόφοιτοι προτιμούν έναν μεταπτυχιακό τίτλο
ειδίκευσης (MSc) από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ. Βρέθηκε λοιπόν ότι 2 στους 3 αποφοίτους,
ποσοστό 67%, προτιμούν το εσωτερικό για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.
Πίνακας 4-5: Απόκτηση MSc

Πλήθος

Ποσοστό %

Εσωτερικό

42

67%

Εξωτερικό

21

33%

Σύνολο

63

100%

Για το υπόλοιπο 33%, οι χώρες προορισμού για λήψη MSc στο εξωτερικό ήταν η
Μ. Βρετανία, οι ΗΠΑ και υπήρχε και ένας απόφοιτος που είχε επιλέξει τον Καναδά. Αν
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και το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε (21 απόφοιτοι) για τον υπολογισμό
των ποσοστών μετακίνησης σε κάθε χώρα ήταν μικρό, διαπιστώθηκε σαφές προβάδισμα
προτίμησης στη Μ. Βρετανία, με ποσοστό 62%.
Πίνακας 4-6: Χώρα λήψης MSc στο εξωτερικό

Πλήθος Ποσοστό %

Μ. Βρετανία

13

62%

ΗΠΑ

7

33%

Καναδάς

1

5%

Σύνολο

21

100%

Από τους απόφοιτους που προτίμησαν την Ελλάδα για τις μεταπτυχιακές τους
σπουδές, ποσοστό 62% παρέμειναν στο Πολυτεχνείο Κρήτης ενώ οι υπόλοιποι
συνέχισαν σε κάποιο άλλο ελληνικό ΑΕΙ. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι στην
κατηγορία Άλλο ΑΕΙ δεν συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι που έκαναν μεταπτυχιακές
σπουδές στο εξωτερικό.
Πίνακας 4-7: Απόκτηση MSc στο εσωτερικό

ΑΕΙ

Πλήθος

Ποσοστό %

Πολυτεχνείο Κρήτης

26

62%

Άλλο ΑΕΙ

16

38%

Σύνολο

42

100%

Οι απόφοιτοι που κατέχουν ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης του διδακτορικού
διπλώματος (PhD) είναι λίγοι (9 απόφοιτοι). Για το λόγο αυτό οι κατηγοριοποιήσεις του
Πίνακα 4-7 παρουσιάζονται με αριθμούς κι όχι με ποσοστά. Από τους αποφοίτους που
συμμετείχαν στην έρευνα, οι 5 είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ενώ υπάρχουν
και 4 απόφοιτοι ΜΠΔ, οι 2 εξ αυτών γυναίκες, για τους οποίους βρίσκονται σε εξέλιξη οι
σπουδές για την λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 9
περιπτώσεις που αναφέρθηκαν μόνο 1 διδακτορικό δίπλωμα έχει ληφθεί στο εξωτερικό
και 2 βρίσκονται εν εξελίξει εκτός Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι υπόλοιπες 6 περιπτώσεις
αναφέρονται σε διδακτορικά διπλώματα που έχουν ληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο
Πολυτεχνείο Κρήτης.
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Πίνακας 4-8: PhD

Φύλο
Άνδρες

Κατάσταση
7 Απόφοιτοι

ΑΕΙ
5 Πολυτεχνείο Κρήτης

6

Γυναίκες 2 Τελειόφοιτοι 4 Άλλο ΑΕΙ εσωτερικού 2
ΑΕΙ εξωτερικού

1

Σύνολο PhD 9

4.2.3

Επαγγελματική Κατάσταση

Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου της έρευνας έγινε καταγραφή της
επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων ΜΠΔ. Βρέθηκε ότι ποσοστό 87% έχουν
πλήρη απασχόληση ενώ η ανεργία προσεγγίζει το 3%. Οι περισσότεροι απόφοιτοι
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα (52%). Όσον αφορά την μορφή της εργασιακής
σχέσης με τον εργοδότη, το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) δήλωσαν ότι έχει σύμβαση
αορίστου χρόνου. Στους τομείς απασχόλησης τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν
στους τομείς Διοίκηση-Οργάνωση (28%) και Παραγωγή (17%), ενώ το μικρότερο στα
Logistics (1%). Το επίπεδο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών φάνηκε να συγκεντρώνεται
σε ποσά άνω των €1.000 (75%) και μάλιστα το 40% των αποφοίτων δήλωσαν καθαρό
μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο των €1.500. Προέκυψε επίσης ότι το 73% των αποφοίτων
εργάζονται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του ΜΠΔ. Τέλος η ικανοποίηση από
το επάγγελμα αποτυπώθηκε σε υψηλά επίπεδα, κάτι το οποίο αργότερα συσχετίστηκε και
με το ύψος των αποδοχών.
Τα αποτελέσματα που αφορούν την επαγγελματική κατάσταση παρουσιάζονται
αναλυτικά στους Πίνακες 4-9 με την ανάλογη επεξήγηση.
Στην πλειοψηφία τους (87%), οι διπλωματούχοι ΜΠΔ είναι μέλη του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Πίνακας 4-9: ΤΕΕ

Περιγραφή

Πλ
ήθος

Ποσοσ
τό %

Μέλη ΤΕΕ

103

87%

Μη μέλη ΤΕΕ

16

13%

Σύνολο

119

100%

Στον Πίνακα 4-10 παρουσιάζεται η επαγγελματική κατάσταση. Μόνο το 5% του
συνόλου του δείγματος έχουν μερική απασχόληση ενώ η πλήρης απασχόληση
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παρατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα (87%). Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας (3%), δεν
είναι δυνατό να αξιολογηθεί ως προς την εγκυρότητά του σε πραγματικό επίπεδο
ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων ΜΠΔ, μιας και συνήθως άτομα που βρίσκονται στην
κατάσταση αυτή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε έρευνες επαγγελματικής εξέλιξης.
Πίνακας 4-10: Επαγγελματική κατάσταση

Περιγραφή

Πλ
ήθος

Ποσοστό
%

Πλήρης
απασχόληση

104

87%

Μερική
απασχόληση

6

5%

Άνεργοι

3

3%

Στρατιώτες

4

3%

Δεν απάντησαν

2

2%

Σύνολο

119

100%

Από τον Πίνακα 4.10 βλέπουμε ότι ένας στους δέκα αποφοίτους έχει δική του
εταιρία. Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης εμφανίζεται στον ιδιωτικό τομέα (52%).
Μικρότερα είναι τα ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα (21%) και στο ελεύθερο
επάγγελμα (17%). Το σύνολο των αποφοίτων του πίνακα είναι 110 κι όχι 119 γιατί
εξαιρούνται 4 στρατιώτες, 2 που δεν απάντησαν και 3 άνεργοι (σύνολο 9 άτομα).
Πίνακας 4-11: Είδος απασχόλησης

Περιγραφή

Πλήθος Ποσοστό %

Επιχείρηση ιδίου

11

10%

Ελεύθερος επαγγελματίας

19

17%

Δημόσιος τομέας

23

21%

Ιδιωτικός τομέας

57

52%

Σύνολο

110

100%

Ο Πίνακας 4.2.12 συνοψίζει τα αποτελέσματα που αφορούν την εργασιακή σχέση
των εργαζομένων αποφοίτων με τον εργοδότη τους. Οι περισσότεροι από τους
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αποφοίτους ΜΠΔ (43%) εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ σημαντικό είναι
και το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν δελτίο παροχής υπηρεσιών (19,5%) καθώς και
των μόνιμων (18%). Το σύνολο των αποφοίτων του πίνακα είναι 112 κι όχι 119 γιατί
εξαιρούνται 4 στρατιώτες και 3 άνεργοι (σύνολο 7 άτομα).

Πίνακας 4-12: Μορφή εργασιακής σχέσης

Περιγραφή

Πλήθος

Ποσοστό %

Αορίστου χρόνου

48

43%

Μονιμότητα

20

18%

Ορισμένου χρόνου

14

12,5%

Δελτίο παροχής υπηρεσιών

22

19,5%

Δεν απάντησαν

8

7%

Σύνολο

112

100%

Εξετάζουμε τώρα τα αντικείμενα απασχόλησης των αποφοίτων ΜΠΔ. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στους Πίνακες 4.12 και 4.13.. Κυρίαρχο αντικείμενο είναι αυτό
της Διοίκησης-Οργάνωσης, με ποσοστό 28%, και ακολουθεί η Παραγωγή με 17%. Το
χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην εφοδιαστική (Logistics, 1%). Στην ερώτηση
αυτή, δόθηκε η ελευθερία επιλογής πέραν του ενός αντικειμένου, με αποτέλεσμα το
σύνολο των επιλεγέντων πεδίων στον Πίνακα 4-13 να είναι 178. Όπως μπορεί να
παρατηρήσει κανείς και στον Πίνακα 4-14, το 43% των αποφοίτων απασχολούνται σε
περισσότερους του ενός τομείς.
Πίνακας 4-13: Αντικείμενο απασχόλησης

Περιγραφή

Πλήθος

Ποσοστό %

Διοίκηση-Οργάνωση

50

28%

Παραγωγή

30

17%

Μελέτες

18

10%

Πληροφορική

16

9%

Έρευνα-Ανάπτυξη

14

8%
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Εκπαίδευση

14

8%

Marketing-Πωλήσεις

10

6%

Χρηματοοικονομικά

10

6%

Logistics

3

1%

Άλλο

13

7%

Σύνολο

178

100%

Πίνακας 4-14: Πλήθος αντικειμένων απασχόλησης

Περιγραφή

Πλ
ήθος

Ποσοσ
τό %

Ένα αντικείμενο

63

57%

Περισσότερα του ενός

47

43%

11

100%

Σύνολο
0

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (62%) απασχολούνται σε εταιρίες
υπηρεσιών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (30%) εργάζονται στη βιομηχανία. Ο κλάδος
του εμπορίου απασχολεί ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξεως του 6%.
Πίνακας 4-15: Κλάδος επιχείρησης

Περιγραφή

Πλ
ήθος

Ποσοσ
τό %

Βιομηχανία

33

30%

Υπηρεσίες

68

62%

Εμπόριο

7

6%

Άλλο

2

2%

Σύνολο

110

100%
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Η ερώτηση για το επίπεδο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών απαντήθηκε από
107 αποφοίτους, σε σύνολο 110 εργαζόμενων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων
ανήκουν στην υψηλή κατηγορία αμοιβών (40% με καθαρό μηνιαίο εισόδημα άνω των
€1.500), ενώ μόλις το 7% αμείβονται με μισθό κάτω των €750. Συνολικά το 75%
(35%+40%) αμείβονται με μισθό άνω των €1.000.
Πίνακας 4-16: Επίπεδο καθαρών μηνιαίων αποδοχών

Περιγραφή

Πλ
ήθος

Ποσοσ
τό %

Έως €750

8

7%

€750-1.000

19

18%

€1.000-1.500

37

35%

Υψηλότερες από €1.500

43

40%

10

100%

Σύνολο
7

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων ΜΠΔ (73%) απασχολούνται σε
αντικείμενο που έχει σχέση με τις σπουδές τους. Ποσοστό 17% χρησιμοποιούν εν μέρει
τις γνώσεις τους, ενώ το 10% δηλώνουν άλλο αντικείμενο απασχόλησης. Τα
αποτελέσματα αυτά δικαιολογούνται από το ότι το φάσμα γνώσεων του ΜΠΔ είναι
αρκετά ευρύ και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού παραγωγής και των
διοικητικών και οικονομικών επιστημών.
Πίνακας 4-17: Σχέση εργασίας & αντικειμένου σπουδών

Περιγραφή

Πλήθος

Ποσοστό %

Όχι

11

10%

Εν μέρει

18

17%

Ναι

79

73%

Σύνολο

108

100%

Το 97% (58% + 39%) των αποφοίτων δήλωσαν πως είναι αρκετά έως πολύ
ικανοποιημένοι με το επάγγελμά τους ενώ μόλις το 2% εξέφρασαν αρνητική γνώμη.
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Πίνακας 4-18: Ικανοποίηση από το επάγγελμα

Περιγραφή

Πλήθος

Ποσοστό %

Όχι

2

2%

Λίγο

1

1%

Αρκετά

63

58%

Πολύ

42

39%

Σύνολο

108

100%

Στη συνέχεια οι απόφοιτοι κατηγοριοποιήθηκαν σε παλαιούς και νέους. Ως
παλαιοί θεωρήθηκαν όσοι αποφοίτησαν πριν από το 1995 ενώ ως νέοι οι απόφοιτοι από
το 1995 και μετά. Προέκυψε ότι υπήρχε σχεδόν διχοτόμηση του δείγματος σε παλαιούς
και νέους αποφοίτους με ποσοστό λίγο μεγαλύτερο (56%) για τους νέους απόφοιτους.
Πίνακας 4-19: Παλαιοί (προ 1995) - Νέοι απόφοιτοι

Περιγραφή

Πλήθος

Ποσοστό %

Παλαιοί απόφοιτοι

52

44%

Νέοι απόφοιτοι

67

56%

Σύνολο

119

100%

Η κατηγοριοποίηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να συγκριθεί η απασχόληση
παλαιών και νέων αποφοίτων ανά τομέα απασχόλησης. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4-28.
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40%
29%
30%

Παλαιοί απόφοιτοι

28%

Νέοι απόφοιτοι

20%
20%

13%

13%

10%

10%

8%

6%

10%

7%

7%

7%

2%

8%

10%

4%

9%
6%
2% 1%
Άλλο

Logistics

Πληροφορική

Χρηματοοικονομικά

Μελέτες

ΔιοίκησηΟργάνωση

Εκπαίδευση

MarketingΠωλήσεις

Έρευνα-Ανάπτυξη

Παραγωγή

0%

Διάγραμμα 4-28: Αντικείμενα απασχόλησης

Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται και πάλι ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αποφοίτων
και για τις δύο κατηγορίες απασχολούνται στο αντικείμενο Διοίκησης-Οργάνωσης.
Σημαντικές παρατηρήσεις μπορούν να εξαχθούν για τον τομέα του MarketingΠωλήσεων όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του ποσοστού
απασχόλησης παλαιών και νέων αποφοίτων. Συγκεκριμένα σημειώνεται διαφορά 8%
υπέρ των παλαιών αποφοίτων σε αντιδιαστολή με τον τομέα της Παραγωγής όπου οι νέοι
απόφοιτοι προηγούνται των παλαιών με διαφορά 7%. Οι παραπάνω διαφορές
αποδίδονται στην εισαγωγή επί πλέον μαθημάτων μηχανικού παραγωγής στο πρόγραμμα
σπουδών ΜΠΔ, τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες τάσεις στην αγορά
εργασίας.
Τα πρωτεία έχουν οι νέοι απόφοιτοι και στον τομέα των Μελετών με ποσοστό
13% έναντι 7% των παλαιών αποφοίτων κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί και
στον σχετικά νεαρό χαρακτήρα αυτού του τομέα απασχόλησης. Τέλος το 10% των
παλαιών αποφοίτων απασχολούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη έναντι του 6% των νέων.
Στους υπόλοιπους τομείς δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές.
Τα επόμενα δύο διαγράμματα, 4-29 και 4-30, δείχνουν τις διαφοροποιήσεις όσον
αφορά τις αποδοχές και τα αντικείμενα απασχόλησης σε σχέση με το φύλο. Από το
σχήμα συσχέτισης φύλου-αποδοχών (Διάγραμμα 4-33) διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες
έχουν χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έχουν
μηνιαίες αποδοχές κάτω των €1.500 ενώ για τους άνδρες η κατηγορία άνω των €1.500
είναι η πολυπληθέστερη.
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46,5%

50%
Άνδρες

Γυναίκες

40%

36%

34,0%

32%

30%
20%
20%

13,5%

12%
6,0%

10%
0%

Εώς 750 ευρώ

750-1000 ευρώ

1000-1500 ευρώ

Περισσότερα από 1500
ευρώ

Διάγραμμα 4-29: Σχέση φύλου-αποδοχών

Από το διάγραμμα 4-30 της συσχέτισης φύλου με τομέα (αντικείμενο)
απασχόλησης, προέκυψε ότι, σε ποσοστιαία βάση, στην Παραγωγή απασχολούνται
κυρίως άνδρες, ενώ στην Έρευνα-Ανάπτυξη και Διοίκηση-Οργάνωση απασχολούνται
κυρίως γυναίκες. Στους υπόλοιπους τομείς παρατηρείται ισοκατανομή των δύο φύλων.
40%

Άνδρες

33%

Γυναίκες
27%

30%
18%
20%

14%

11%
6%

10%

6% 6%

10% 11%

8% 8%

6%

9% 8%
3%

8%
2%

6%

0%
Άλλο

Logistics

Πληροφορική

Χρηματοοικονομικά

Μελέτες

ΔιοίκησηΟργάνωση

Εκπαίδευση

MarketingΠωλήσεις

Έρευνα-Ανάπτυξη

Παραγωγή

0%

Διάγραμμα 4-30: Σχέση φύλου-αντικειμένου απασχόλησης

Από τη συσχέτιση αμοιβών και ικανοποίησης από το επάγγελμα (διάγραμμα 430) προκύπτει ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, οι υψηλά αμειβόμενοι απόφοιτοι είναι και οι
περισσότερο ικανοποιημένοι. Έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που έχουν επίπεδο
καθαρών μηνιαίων αποδοχών κάτω από €1.000 είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Όσοι είναι
στην κατηγορία €1.000-1.500 είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι και οι των €1.500
και άνω είναι πολύ ικανοποιημένοι.
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100%
85%

Χαμηλότερη των €1000
€1000 έως €1500

80%

Υψηλότερη των €1500
56%

55,5%

60%

44%
36%

40%
15%

20%
0%

0%

5,5%

0%

0%

Όχι

3%

0%

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Διάγραμμα 4-31:. Σχέση αμοιβής-ικανοποίησης από το επάγγελμα

Παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι ΜΠΔ στην πλειοψηφία τους είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο μεγάλο
ποσοστό αποφοίτων που το επίπεδο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους είναι πάνω
από €1.500 .
Όσον αφορά τον μέσο όρο αποδοχών ανά τομέα απασχόλησης (διάγραμμα 4-32)
παρατηρείται μια διαφοροποίηση στον τομέα των Χρηματοοικονομικών ο οποίος κατέχει
την πρώτη θέση, ενώ έπεται ο τομέας Έρευνας-Ανάπτυξης και Πληροφορικής. Τις
χαμηλότερες αμοιβές φαίνεται να προσφέρει ο τομέας της Εκπαίδευσης.
Αποδοχές
1: χαμηλότερες απο €750 3: €1000-1500
2: €750-€1000
4: υψηλότερες των €1500
4
3
2
1
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Έρευνα-Ανάπτυξη

Παραγωγή

0

Διάγραμμα 4-32: Μέσος όρος αποδοχών ανά αντικείμενο απασχόλησης

Τέλος, σημειώνεται ότι ο τομέας Logistics είχε πολύ μικρό μέγεθος δείγματος (3)
ώστε να προκύψει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις αποδοχές, παρ’ όλο που
φαίνεται να ανήκει στους σχετικά υψηλά αμειβόμενους τομείς.
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Πολυκριτήρια Μεθοδολογία για την έρευνα ικανοποίησης του
Προπτυχιακού φοιτητή
4.3

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
¾
Το σχετικό ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ικανοποίησης του
αποφοίτου δίνεται στο Παράρτημα (Ερωτηματολόγιο προπτυχιακων).
¾

3 ερωτήσεις ικανοποίησης (κριτήρια)

¾

20 ερωτήσεις ικανοποίησης (υποκριτήρια)

¾

1 ερώτηση ολικής ικανοποίησης

¾

12 γενικές ερωτήσεις

¾

6 ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος

Στόχος της έρευνας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για την αναμόρφωση του
ΠΠΣ και γιαυτό διαφοροποιήθηκε από το ερωτηματολόγιο του 1997, αφού σκοπός
εκείνης της έρευνας ήταν η αποτίμηση του εκπαιδευτικού – ερευνητικού έργου του
Τμήματος.
Η έρευνα αποτελείται από τρία κριτήρια :
g1 : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
g2 : Διοικητική Υποστήριξη
g3 : Υποδομές, εγκαταστάσεις και συμπληρωματικές υπηρεσίες
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μοντελοποιείται καθένα από
τα κριτήρια αυτά. Πιο συγκεκριμένα, κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια
με τη βοήθεια των οποίων είναι δυνατή η κατασκευή ενός ποσοτικού δείκτη
αξιολόγησης.

4.3.1

Γενικά

Η έρευνα αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής & Διοίκησης και ζητήθηκε η γνώμη τους για την ικανοποίηση τους σε
διάφορους τομείς του Τμήματος. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε ένα ικανοποιητικό
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αριθμό φοιτητών (239), οι οποίοι αναζητήθηκαν μέσω των παρακολουθήσεων των
φοιτητών στα εργαστήρια του Π.Κ
Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο
ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Β) του οποίου η επεξεργασία έγινε μέσω του συστήματος
MUSA.
4.3.2

Συνολικά Αποτελέσματα

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στα
κριτήρια που περιγράφησαν παραπάνω. Ειδικότερα, για τα ποιοτικά κριτήρια των οποίων
τα αποτελέσματα αφορούν την έρευνα ικανοποίησης εξετάζεται η βαρύτητα που δίνουν
οι ερωτώμενοι στα διάφορα κριτήρια καθώς και οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης. Επίσης,
αναλύονται τα αδύνατα σημεία του Τμήματος και καθορίζονται οι προτεραιότητες
βελτίωσης.
Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα από Ιανουάριο του 2005 εως και Μάιο του 2005.
Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν έφτασε τα 150 και έγιναν με την
μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων. Το διάγραμμα 4-37 δείχνει την κατανομή των
φοιτητών ανά εξάμηνο φοίτησης. Όπως φαίνεται, έχει γίνει αρκετά καλή δειγματοληψία
αφού υπάρχει ικανοποιητικό ποσοστό απαντήσεων από όλα τα εξάμηνα φοίτησης, ενώ
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4-38 η διασπορά του φύλου ακολουθεί την διασπορά
που υπάρχει γενικότερα σαν μέσος όρος στο Τμήμα.

7,75%

7,04% 1,40% 7,75%
1998

10,56%

1999

21,90%

2000
2001
2002
2003

Διάγραμμα 4-33 :
Κατανομή δείγματος φοιτητών
ανά Έτος εισαγωγής

2004
43,60%

Διάγραμμα 4-34: Διασπορά
δείγματος ανά φύλλο

25,50%
Ανδρες
Γυναίκες
75,50%
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΛΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΡΗ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

31,55%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11,91%

41,64%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

13,44%

28,42%

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

74,14%

29,94%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΡΗ

1.Ε&Π Εκπαιδευτικού υλικού

47,13%

5,02%

2.Ε&Π Εργαστηριακού εξοπλ.
3.Ε&Π Υ.Βιβλιοθήκης
4.Σύστημα αξιολόγησης
5.Επάρκεια Διδακτικού Προσ.
6.Ποιότητα Εκπαίδευσης
7.Αριθμός Μαθημάτων ΠΠΣ
8.Πληρότητα ΠΠΣ
9.Θεωρητικό Υπ. ΠΣ
10.Τεχνολογικό Υπόβαθρο ΠΣ
11.Διαδικασία Αν. ΠΣ
12.Τρόπος Εξέτασης Δ.Ε
13.Σύστημα ανάθεσης Δ.Ε
14.Εκπόνηση Δ.Ε
15.Ποιότητα Ζωής
16.Προβολή ΜΠΔ
17.Γραμματειακή Υποστήριξη

53,50%
59,30%
4,84%
39,70%
23,43%
45,06%
44,13%
24,41%
44,88%
40,37%
57,80%
39,71%
44,82%
25,71%
3,40%
16,05%

4,42%
4,33%
31,40%
5,27%
7,14%
4,69%
5,27%
9,48%
4,74%
4,81%
4,33%
4,62%
4,49%
7,55%
81,35%
11,10%

18.Επάρκεια Εγκαταστάσεων
19.Φοιτητική Λέσχη
20.Επάρκεια Μηχαν. Κέντρου

23,14%
3,52%
17,63%

8,11%
79,68%
12,22%

Πίνακας 4-20: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ικανοποίησης, της Ολικής, των κριτηρίων , υποκριτηρίων και των αντίστοιχων βαρών τους.
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Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο συγκεντρωτικός πίνακας της ανάλυσης των κριτηρίων και των υποκριτηρίων
καθώς επίσης και οι αντίστοιχες ικανοποιήσεις και τα βάρη τους φαίνονται στον πίνακα
4-20, ενώ ακολουθεί επιμέρους ανάλυση. Η ικανοποίηση των φοιτητών στα τρία
κριτήρια καθώς επίσης και η βαρύτητα που δίδουν φαίνεται στοδιάγραμμα 4-35. Οι
φοιτητές δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι το
συγκεκριμένο κριτήριο έχει την μικρότερη ικανοποίηση (11,9%) το οποίο είναι
ανησυχητικό λόγω της μεγάλης βαρύτητας (41,6%). Στα επόμενα δύο κριτήρια οι
φοιτητές απέδωσαν σχεδόν το ίδιο βάρος αλλά διαφέρει σημαντικά η ικανοποίηση
μεταξύ τους. Στο κριτήριο που αφορά τις υποδομές και τις γνώσεις που λαμβάνουν κατά
την φοίτησή τους βλέπουμε υψηλή ικανοποίηση της τάξης του 74% ενώ όσον αφορά την
διοικητική υποστήριξη η ικανοποίηση είναι αρκετά χαμηλή (13,4%) γεγονός που πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψην αφού με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες έρχεται συχνά σε επαφή
ο φοιτητής.

Διάγραμμα 4.3 -35: Η βαρύτητα και η ικανοποίηση των τριών κριτηρίων.

111

4.3.3

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το κριτήριο αυτό είναι αφορά την ικανοποίηση που απολαμβάνει ο φοιτητής του
τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης από το
επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το επίπεδο του Διδακτικού προσωπικού. Τα
υποκριτήρια που εξετάζονται όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων
Μηχανικών είναι:
Εκπαιδευτική διαδικασία
1.

Επάρκεια & ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού

2.

Επάρκεια & ποιότητα εργαστηριακού εξοπλισμού.

3.
internet
4.

Επάρκεια & ποιότητα υπηρεσιώνυποστήριξης μέσω βιβλιοθήκης &
Σύστημα αξιολόγησης-εξέτασης μαθημάτων

Διδακτικό Προσωπικό
5.

Επάρκεια διδακτικού προσωπικού

6.
Ποιότητα εκπαίδευσης από το διδακτικό προσωπικό (μεταδικότητα,
προσωπικότητα, οργάνωση μαθήματος)
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
7.

Αριθμός μαθημάτων ΠΠΣ

8.

Πληρότητα ΠΠΣ.

9.

θεωρητικό υπόβαθρο ΠΠΣ

10.

Τεχνολογικό υπόβαθρο ΠΠΣ

11.

Διαδικασία αναμόρφωσης & ευελιξίας ΠΣ

12.

Τρόπος εξέτασης & βαθμολόγησης Διπλωματικών εργασιών

13.

Σύστημα Ανάθεσης Δ.Ε

14.

Τρόπος εκπόνησης Δ.Ε
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Αποτελέσματα Έρευνας
Κριτήριο 1: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
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Πίνακας 4-21: Η ικανοποίηση των φοιτητών στο κριτήριο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στον Πίνακα 4-21 παρουσιάζεται η ικανοποίηση των φοιτητών στο συγκεκριμένο

κριτήριο αναλυτικά, ενώ ακολουθεί και πιο εκτενής ανάλυση των επιμέρους
υποκριτηρίων. Από το διάγραμμα 4-36 (οι αριθμοί 1 εώς 14 συμβολίζουν τα υποκριτήρια
όπως έχουν οριστεί στον πίνακα 4-21) φαίνεται ότι οι φοιτητές δίνουν σε όλα τα κριτήρια
που αφορούν την παρεχόμενη εκπαίδευση από το Τμήμα ίση σχεδόν βαρύτητα με
εξαίρεση το υποκριτήριο που αφορά το Σύστημα αξιολόγησης και εξέτασης των
μαθημάτων το οποίο παρουσιάζει την υψηλότερη βαρύτητα με διαφορα 20 μονάδων
(31,4%), ενώ η ικανοποίηση των φοιτητών είναι ιδιαίτερα χαμηλή και κατέρχεται στο 4,8
%. Το δευτερο υποκριτήριο (από άποψη βαρύτητας) που φαίνεται να ξεχωρίζει αφορά το
θεωρητικό υπόβαθρο του ΠΣ (9,5%) και παρουσιάζει χαμηλά ικανοποίηση η οποία δεν
ξεπερνά το 24%. Όσον αφορά την ικανοποίηση των φοιτητών τα χαμηλότερα ποσοστά
τα συγκεντρώνουν τα υποκριτήρια που αφορούν το σύστημα αξιολόγησης και εξέτασης
των μαθημάτων, την ποιότητα εκπαίδευσης από το διδακτικό προσωπικό και το
υποκριτήριο που αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο όπως αναφέρεται παραπάνω. Πρέπει να
τονιστεί ότι παρατηρούνται γενικότερα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης στα περισσότερα
υποκριτήρια, αφού μόνο τρία υποκριτήρια ξεπερνούν το κατώφλι ικανοποίησης του 50%.
Τα υποκριτήρια αυτά αφορούν την επάρκεια και ποιότητα του εκπαιδευτικού και
εργαστηριακού εξοπλισμού. Στο υποκριτήριο που αφορά την ποιότητα του Διδακτικού
Προσωπικού όπως φαίνεται και στον πίνακα Β8 του Παραρτήματος ο δείκτης
ικανοποίησης εκτιμάται στο 58%. Επίσης στην ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι για το
θεωρητικό και Τεχνολογικό υπόβαθρο του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές
απάντησαν 85% και 74% ότι είναι Ικανοποιημένοι ή Αρκετά Ικανοποιημένοι αντίστοιχα
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(Παραρτημα, πίνακας Β13 και Β14). Αντίθετα στο υποκριτήριο για τον τρόπο που
ανατίθενται και εκπονούνται οι Διπλωματικές εργασίες απάντησαν κατα 76% και 73%
Ικανοποιημένοι ή Λίγο ικανοποιημένοι .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Διάγραμμα 4-36: Ικανοποίηση στα υποκριτήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος
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Διάγραμμα 4-37: Βάρη κριτηρίων για τις εκαπιδευτικές διαδικασίες, διδακτικό προσωπικό
και ΠΠΣ
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4.3.4

Διοικητική Υποστήριξη

Το κριτήριο αυτό είναι ποσοτικό και αφορά στην ικανοποίηση που απολαμβάνει ο
προπτυχιακός φοιτητής από την υποστήριξη που του παρέχει το Τμήμα σε θέματα
προβολής, εξυπηρέτησης και επιπέδου ζωής. Τα υποκριτήρια που εξετάζονται όσον
αφορά το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων Μηχανικών είναι:
1.

Κρίση για την ποιότητα που παρείχε το Τμήμα (Υποτροφίες, περίθαλψη

2.

Κρίση για τις διαδικασίες προβολής του τμήματος

3.

Κρίση για την γραμματειακή υποστήριξη (ταχύτητα, συμπεριφορα κ.α)

κ.α)

Αποτελέσματα Έρευνας

Κριτήριο 2: Διοικητική Υποστήριξη
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Διάγραμμα 4-38: Η ικανοποίηση των φοιτητών στο κριτήριο Διοικητική Υποστήριξη

Στο Διάγραμμα 4-38 παρουσιάζεται η ικανοποίηση των φοιτητών στο
συγκεκριμένο κριτήριο αναλυτικά, ενώ ακολουθεί και πιο εκτενής ανάλυση των
επιμέρους υποκριτηρίων. Η διοικητική υπόστήριξη όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 4-35
συγκέντρωσε χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης (13,4%), γεγονός σημαντικό αφού αφορά
την καθημερινή επάφη του φοιτητή με το Τμήμα. Στο ερώτημα για τις υπάρχουσες
διαδικασίες προβολής του τμήματος απάντησαν με πολύ χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης
(3,4%) ενώ η βαρύτητα που δίνουν είναι εντυπωσιακά υψηλή όπως φαίνεται και στο
διάγραμμα 4-42. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε την ανακολουθία στην
ικανοποίηση των αποφοίτων και των φοιτητών αφού οι απόφοιτοι παρουσιάζουν
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ικανοποίηση της τάξεως του 30%, το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
προβληματισμού .

Διοικητική Υποστήριξη
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Διάγραμμα 4.3-38: Δείκτες ικανοποίησης από τις διαδικασίες υποστήριξης των φοιτητών
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Διάγραμμα 4.3-39: Βάρη κριτηρίων για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις

4.3.5

Υποδομές-Εγκαταστάσεις

Το κριτήριο αυτό είναι ποσοτικό και ποιοτικό και αφορά στην ικανοποίηση που
απολαμβάνει ο προπτυχιακός φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης από τις εκπαιδευτικές
εγκαταστάσεις (φοιτητική λέσχη, Μ.Κ) και απο τις γνώσεις που παίρνει κατα την
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διάρκεια της φοίτησης του. Τα υποκριτήρια που εξετάζονται όσον αφορά το βαθμό
ικανοποίησης των φοιτητών είναι:
1.

Επάρκεια Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων

2.

Φοιτητική Λέσχη

3.

Επάρκεια Μηχανογραφικού Κέντρου
Αποτελέσματα Έρευνας

Κριτήριο 3: Υποδομές, εγκαταστάσεις, επίπεδο γνώσεων
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Διάγραμμα 4-40: Ιικανοποίηση των φοιτητών στο κριτήριο Υποδομές – Εγκαταστάσεις και
Συμπληρωματικές υπηρεσίες

Στο διάγραμμα 4-40 παρουσιάζεται η ικανοποίηση των φοιτητών στο
συγκεκριμένο κριτήριο αναλυτικά, ενώ ακολουθεί και πιο εκτενής ανάλυση των
επιμέρους υποκριτηρίων. Όπως παρατηρούμε τα υποκριτήρια που αφορούν την επάρκεια
των Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων και Μηχανογραφικού Κέντρου παρουσιάζουν
χαμηλή ικανοποίηση (βλ. Διάγραμμα 4-42) αλλά με συνδυασμό και με την μικρή
βαρύτητα που αποδίδουν οι φοιτητές μας δείχνει οτι αφενός πρέπει να γίνουν βελτιώσεις
στα δύο παραπάνω κριτήρια χωρίς όμως να είναι πρώτη προτεραιότητα.
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Διάγραμμα 4-41: Δείκτες ικανοποίησης απο τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις
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Διάγραμμα 4-42: Βάρη κριτηρίων για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις
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4.3.6

Αξιολόγηση και σχολιασμός των διαγραμμάτων Δράσης

Πρίν προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και τον σχολιασμό των διαγραμματων
Δράσης πρέπει να αναφέρουμε τι είναι ένα διάγραμμα δράσης. Συνδυάζοντας τα βάρη
ικανοποίησης με τους μέσους δείκτες ικανοποίησης είναι δυνατός ο υπολογισμός μίας
σειράς διαγραμμάτων τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν ποιά είναι τα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία ικανοποίησης των ερωτούντων, καθώς και που πρέπει να στραφούν οι
προσπάθειες βελτίωσης. Τα διαγράμματα Δράσης είναι ουσιαστικά χάρτες απόδοσηςσημαντικότητας ενώ αναφέρονται συχνά και ως στρατηγικοί χάρτες ή χάρτες απόφασης.
Τα διαγράμματα δράσης χωρίζονται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απόδοση και τη
σημαντικότητα των κριτηρίων. Οι περιοχές που χωρίζεται το τεταρτημόριο είναι:
• Περιοχή ισχύουσας κατάστασης – status quo (χαμηλή απόδοση και χαμηλή
σημαντικότητα)
• Περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα)
• Περιοχή δράσης (χαμηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα)
• Περιοχή μεταφοράς πόρων (υψηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα)

Η περιοχή δράσης είναι η πρώτη προτεραιότητα του αποφασίζοντα, αφού στο
συγκεκριμένο τεταρτημόριο ανήκουν σημαντικά κριτήρια για τα οποία οι ερωτόμενοι δεν
εμφανίζονται ικανοποιημένοι
Η δεύτερη κατά σειρά προτεραιότητα του αποφασίζοντα
επικεντρωθεί στα κριτήρια που βρίσκονται στην περιοχή ισχύος.

θα πρέπει να

Η τρίτη προτεραιότητα του αποφασίζοντα είναι η περιοχή της ισχύουσας
κατάστασης, μολονότι η συγκεκριμένη διάσταση ικανοποίησης δεν είναι ιδαίτερα
κρίσιμη.
Η περιοχή μεταφοράς πόρων αποτελεί την τελευταία προτεραιότητα του
αποφασίζοντα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι
σημαντικά για τους ερωτόμενους και παράλληλα η απόδοση του αποφασίζοντα είναι
υψηλή.
Στην μελέτη που παρουσιάζουμαι ο αποφασίζων είναι το Τμήμα και ο ερωτώμενος
οι φοιτητές του τμήματος. Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες το τμήμα πρέπει να
δραστηροποιηθεί και να δώσει προσοχή σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να βελτιωθει η
εικόνα που έχουν οι φοιτητές και να αυξηθεί η ικανοποίηση τους.
Στο διάγραμμα δράσης του Διαγράμματος 4-47, βλέπουμε ότι το κριτήριο που
αφορά το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην περιοχή δράσης, που όπως
προαναφέραμε είναι η περιοχή που το τμήμα έχει χαμηλή απόδοση (σχεδόν 12%) και οι
φοιτητές δίνουν υψηλή σημαντικότητα. Το κριτήριο που αφορά την Διοικητική
υποστήριξη βρίσκεται στην περιοχή “ισχύουσας κατάστασης”, δηλαδή στο τεταρτημόριο
εκείνο που το τμήμα παρουσιάζεται να έχει χαμηλη απόδοση αλλά και οι φοιτητές να
δίνουν μικρή βαρύτητα (28%). Πρέπει να αναφέρουμε ότι στο ερώτημα της ποιότητας
ζώης που απολαμβάνει ο φοιτητής, οι απαντήσεις δείχνουν υψηλή ικανοποίηση σε σχέση
με την γραμματειακή υποστήριξη και και τις διαδικασίες προβολής του Τμήματος, όπως
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φάνηκε και απο το Διάγραμμα 4-42. Τέλος το κριτήριο που αφορά τις υπάρχουσες
Υποδομές και τις εγκαταστάσεις βρίσκεται στο τεταρτημόριο όπου το τμήμα φαίνεται να
αποδίδει αρκετά καλά, αφού η ικανοποίηση φτάνει στο 75%, οπότε είναι λογικό οι
φοιτητές να δίνουν χαμηλή σημαντικότητα.

Διάγραμμα 4-43: Διάγραμμα Δράσης για τα κριτήρια

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αν αναλύσουμε τα υποκριτήρια σύμφωνα με την θέση
τους στα διαγράμματα δράσης που ακολουθούν θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για
την επάρκεια πολλών υπηρεσιών του τμήματος. Οσον αφορά την ανάλυση των
υποκριτηρίων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο διάγραμμα 4-44 βλέπουμε ότι η
πρώτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση του Συστήματος αξιολόγησης των μαθημάτων.
Ενώ τα σημεία που σύμφωνα με τους φοιτητές το τμήμα παρουσιάζει χαμηλή απόδοση
στα υποκριτήρια που αφορούν το Σύστημα ανάθεσης των Διπλωματικών εργασιών (Δ.Ε)
(κάτι αναμενόμενο αφού δεν υπάρχει κάποια εμφανής διαδικασία στο τμήμα), την
επάρκεια του θεωρητικού και τεχνολογικού υποβάθρου του προγράμματος σπουδών.
Οσον αφορά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών βλέπουμε ότι πρέπει να
μοντελοποιηθούν οι διαδικασίες οι οποίες να αναβαθμίζουν την εικόνα του Τμήματος
αφού το ΠΣ είναι ο καθρέφτης του τμήματος μαζί με το έμψυχο δυναμικό και όπως
φαίνεται στο διάγραμμα οι φοιτητές πιστεύουν ότι το τμήμα υστερεί. Βέβαια πρέπει να
αναφέρουμε και τούς τομείς που το τμήμα εμφανίζει υψηλή απόδοση παρόλο που οι
φοιτητές αποδίδουν χαμηλή σημαντικότητα, οι τομείς αυτοί είναι η επάρκεια των
εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ο τρόπος εξέτασης και εκπόνησης των
Δ.Ε καθώς και ο αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Οσον αφορά το
τελευταίο υποκριτήριο θα ήταν σωστό να αναφέρουμε ότι παρόλο που δεν αποτυπώνεται
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άμμεσα η γνώμη των φοιτητών για το αν πιστεύουν ότι τα μαθήματα πρέπει να
ελλατωθούν ή να αυξηθούν αφού το ερώτημα στο ερωτηματολόγιο δεν ήταν τόσο
ξεκάθαρο όσο θα έπρεπε, η ερευνητική ομάδα που έκανε τις συνεντεύξεις είναι κοινωνός
της άποψης των φοιτητών ότι τα μαθήματα πρέπει να ελλατωθούν.

Διάγραμμα 4-44: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το διάγραμμα Δράσης της Διοικητικής υποστήριξης στο διάγραμμα 4-43
επιβεβαιώνει την ανάλυση που προηγήθηκε στην ανάλυση ικανοποίησης. Οι διαδικασίες
της προβολής του τμήματος θωρούνται από τους φοιτητές πρώτη προτεραιότητα και το
τμήμα πρέπει να δράση άμμεσα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι προβολή του τμήματος
σημαίνει ότι το τμήμα πρέπει να γίνει περισσότερο εξωστρεφές και να φροντίσει η αγορά
εργασίας να γνωρίσει περισσότερο το Τμήμα, είτε μέσω ημερίδων είτε με την συμμετοχή
σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλλη την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι φοιτητές
θεωρούν ότι οι Ποιότητα Ζωής τους είναι σε καλό σημείο δείχνει ότι η Διοίκηση (αφού
αυτή η υπηρεσία ανήκει στην γενικότερη δικαιοδοσία της διοίκησης) έχει κάνει τα
τελευταία χρόνια βήματα πρός την σωστή κατεύθυνση. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι
η γραμματειακή υποστήριξη πρός τους φοιτητές δείχνει ότι πρέπει να προσεχτεί από το
τμήμα και να είναι το επόμενο σημείο που θα λειφθούν μέτρα. Όσον αφορά το
διάγραμμα 4-45 του κριτηρίου των Υποδομών και των εγκαταστάσεων η Φοιτητική
Λέσχη είναι φυσικά πρώτη προτεραιότητα και η απαιτητικότητα των φοιτητών
αναμενόμενη αφού η ικανοποίηση είναι μόνο 4%. Βέβαια τα τελευταία χρόνια η
ποιότητα σίτησης είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν αλλά το τμήμα πρέπει
να πιέση πρός την κεντρική διοίκηση για υψηλότερη ποιότητα σίτισης.
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Διάγραμμα 4-45: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια της Διοικητικής υποστήριξης

Διάγραμμα 4-46: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια των Υποδομών και εγκαταστάσεων
(Μ.Κ= Μηχανογραφικό Κέντρο)
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4.4
Πολυκριτήρια Μεθοδολογία για την έρευνα ικανοποίησης του
απόφοιτου μηχανικού.
Η παρούσα μελέτη περιέχει:
¾
Το σχετικό ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ικανοποίησης του
αποφοίτου δίνεται στο Παράρτημα Α (Ερωτηματολόγιο αποφοίτων).
¾

3 ερωτήσεις ικανοποίησης (κριτήρια)

¾

24 ερωτήσεις ικανοποίησης (υποκριτήρια)

¾

1 ερώτηση ολικής ικανοποίησης

¾

20 γενικές ερωτήσεις

¾

6 ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος

Στόχος της έρευνας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για την αναμόρφωση του
ΠΠΣ και γιαυτό διαφοροποιήθηκε από το ερωτηματολόγιο του 1997, αφού σκοπός
εκείνης της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του Τμήματος.
Η έρευνα αποτελείται από τρία κριτήρια :
g1 : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
g2 : Διοικητική Υποστήριξη
g3 : Υποδομές, εγκαταστάσεις και επαγγελματική σταδιοδρομία
4.4.1

Γενικά Στοιχεία

Η έρευνα αφορά τους απόφοιτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης και
ζητήθηκε η γνώμη τους για την ικανοποίηση τους σε διάφορους τομείς του Τμήματος
αλλά παράλληλα αξιολογήθηκε και η μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους. Τα
ερωτηματολόγια απεστάλησαν σε ένα μεγάλο αριθμό αποφοίτων (795), οι οποίοι
αναζητήθηκαν μέσω των στοιχείων που διαθέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης αλλά και με την υποστήριξη των Μ/Φ και Δ/Φ που
βρίσκονται στο Π.Κ.
Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο
ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α) του οποίου η επεξεργασία έγινε μέσω του συστήματος
MUSA.
4.4.2

Συνολικά Αποτελέσματα

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στα
κριτήρια που περιγράφησαν παραπάνω. Ειδικότερα, για τα ποιοτικά κριτήρια των οποίων
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τα αποτελέσματα αφορούν την έρευνα ικανοποίησης εξετάζεται η βαρύτητα που δίνει η
οι ερωτώμενοι στα διάφορα κριτήρια καθώς και οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης. Επίσης,
αναλύονται τα αδύνατα σημεία του Τμήματος και καθορίζονται οι προτεραιότητες
βελτίωσης.
Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα από Νοέμβριο του 2004 εως και Απρίλιο του
2005. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν έφτασε τα 196.

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

96-00
67,54%
84-89
90-95
96-00

90-95
24,08%
84-89
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Διάγραμμα 4-47: Κατανομή δείγματος αποφοίτων ανά Έτος εισαγωγή
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21%
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Διάγραμμα 4-48: Διασπορά του δείγματος ανά φύλο
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΛΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΡΗ

82,68%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12,29%

15,67%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

94,98%

80,52%

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

74,38%

3,81%

Πίνακας 4-21: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ικανοποίησης, της Ολικής,
κριτηρίων , υποκριτηρίων και των αντίστοιχων βαρών τους.

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΡΗ

1.Ε&Π Εκπαιδευτικού υλικού

29,45%

6,35%

2.Ε&Π Εργαστηριακού εξοπλ.
3.Ε&Π Υ.Βιβλιοθήκης
4.Σύστημα αξιολόγησης
5.Επάρκεια Διδακτικού Προσ.
6.Ποιότητα Εκπαίδευσης
7.Αριθμός Μαθημάτων ΠΠΣ
8.Πληρότητα ΠΠΣ
9.Θεωρητικό Υπ. ΠΣ
10.Τεχνολογικό Υπόβαθρο ΠΣ
11.Διαδικασία Αν. ΠΣ
12.Τρόπος Εξέτασης Δ.Ε
13.Σύστημα ανάθεσης Δ.Ε
14.Εκπόνηση Δ.Ε
15.Ποιότητα Ζωής
16.Προβολή ΜΠΔ
17.Γραμματειακή Υποστήριξη

71,37%
83,37%
21,40%
69,34%
39,10%
50,97%
75,31%
71,51%
72,71%
19,93%
41,95%
21,07%
7,17%
4,79%
30,09%
88,24%

5,70%
7,71%
6,24%
4,66%
4,62%
3,48%
5,23%
4,32%
5,63%
5,23%
4,06%
6,24%
30,53%
80,25%
3,58%
16,17%

18.Επάρκεια Εγκαταστάσεων
19.Φοιτητική Λέσχη
20.Επάρκεια Μηχαν. Κέντρου
21.Γνώσεις για επαγ. Αποκατ.
22.Αποτ. εκπαίδ. στη Θεσ.
Εργ.
23.Ικανοπ. Από οικον.
Απολαβές
24.Δυνατότητες Εξέλιξης

30,60%
21,54%
35,09%
75,59%

3,68%
3,83%
3,71%
4,99%

66,68%

3,68%

31,09%
97,68%

2,89%
77,22%

των
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Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η ικανοποίηση των αποφοίτων στα τρία κριτήρια καθώς επίσης και η βαρύτητα
που δίνουν φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα. Οι απόφοιτοι δίνουν μεγάλη
βαρύτητα στην διοικητική υποστήριξη, το οποίο ήταν αναμενόμενο αφού αφορά την
ποιότητα ζωής και την καθημερινή επαφή του φοιτητή με το τμήμα. Βέβαια δεν
πρέπει να ξεχνάμε και την δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης το οποίο
δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κριτήριο έχει
την μεγαλύτερη ικανοποίηση (95%) με συνδυασμό της μεγάλης βαρύτητας όπως
προαναφέραμε. Επίσης στο κριτήριο που αφορά την εκπαιδευτική δραστηριότητα
βλέπουμε αντίθετα την μικρότερη ικανοποίηση (12,3%), γεγονός ανησυχητικό αφού
έχει την δεύτερη σημαντικότερη βαρύτητα (15,7%). Τέλος όσον αφορά την υψηλή
ικανοποίηση στο τρίτο κριτήριο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρόλο που στα
επιμέρους υποκριτήρια της κατηγορία αυτής υπάρχει μικρή ικανοποίηση για
συγκεκριμένα υποκριτήρια που αφορούν την φοιτητική λέσχη και άλλα ανάλογα
υποκριτήρια, η υψηλή ικανοποίηση σχετικά για την επαγγελματική σταδιοδρομία του
απόφοιτου ανεβάζει και τον μέσο όρο του κριτηρίου.

Διάγραμμα 4-49: Bαρύτητα και ικανοποίηση των τριών κριτηρίων
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4.4.3

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το κριτήριο αυτό αφορά την ικανοποίηση που απολαμβάνει ο απόφοιτος
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης από το επίπεδο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και το επίπεδο του Διδακτικού προσωπικού. Τα
υποκριτήρια που εξετάζονται όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων
Μηχανικών είναι:
Εκπαιδευτική διαδικασία
1.

Επάρκεια & ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού

2.

Επάρκεια & ποιότητα εργαστηριακού εξοπλισμού.

3.
internet
4.

Επάρκεια & ποιότητα υπηρεσιώνυποστήριξης μέσω βιβλιοθήκης &
Σύστημα αξιολόγησης-εξέτασης μαθημάτων

Διδακτικό Προσωπικό
5.

Επάρκεια διδακτικού προσωπικού

6.
Ποιότητα εκπαίδευσης από το διδακτικό προσωπικό (μεταδικότητα,
προσωπικότητα, οργάνωση μαθήματος)
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
7.

Αριθμός μαθημάτων ΠΠ

8.

Πληρότητα ΠΠΣ.

9.

θεωρητικό υπόβαθρο ΠΠΣ

10.

Τεχνολογικό υπόβαθρο ΠΠΣ

11.

Διαδικασία αναμόρφωσης & ευελιξίας ΠΣ

12.

Τρόπος εξέτασης & βαθμολόγησης Διπλωματικών εργασιών

13.

Σύστημα Ανάθεσης Δ.Ε

14.

Τρόπος εκπόνησης Δ.Ε
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Αποτελέσματα Έρευνας

Κριτήριο 1: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
70,00%

59,18%

60,00%
50,00%
34,18%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

4,08%

2,55%

0,00%
Μή
ικανοποιημένος

Λίγο
ικανοποιημένος

Αρκετά
ικανοποιημένος

Πολύ
ικανοποιημένος

Διάγραμμα 4-50.: Η ικανοποίηση των αποφοίτων στο κριτήριο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Από το διάγραμμα 4-49φαίνεται ότι οι απόφοιτοι δίνουν σε όλα τα κριτήρια που
αφορούν την παρεχόμενη εκπαίδευση από το Τμήμα ίση σχεδόν βαρύτητα, επίσης το
ποσοστό των απόφοιτων που δήλωσε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο είναι μόνο το
62%. Τα κριτήριο (από άποψη βαρύτητας) που φαίνεται να ξεχωρίζει αφορά τον
τρόπο με τον οποίο εκπονείται η Δ.Ε (30,5%). Όσον αφορά την ικανοποίηση των
απόφοιτων τα χαμηλότερα ποσοστά τα συγκεντρώνουν τα υποκριτήρια που αφορούν
την επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού, το σύστημα αξιολόγησης και εξέτασης των
μαθημάτων (το 65% των αποφοίτων δήλωσε λίγο ή μη ικανοποιημένο), η έλλειψη
διαδικασίας αναμόρφωσης του ΠΠΣ (το 74% δήλωσε λίγο ή μη ικανοποιημένο), το
σύστημα ανάθεσης και εκπόνησης των Δ.Ε. Τέλος χαμηλά ποσοστά σε σύγκριση με
τα υπόλοιπα υποκριτήρια, φαίνεται να παρουσιάζει η ποιότητα εκπαίδευσης από το
διδακτικό προσωπικό (όσο αφορά την μεταδοτικότητα και την οργάνωση του
μαθήματος) αφού οι απόφοιτοι δηλώνουν μόνο 39% ικανοποιημένοι.

128

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Υποκριτήρια
35,00%

30,53%

30,00%
25,00%
20,00%

7,71%

15,00%

4,62% 5,23%

5,70% 6,24%
4,32% 5,23% 6,24%
10,00% 6,35%
5,63% 4,06%
4,66% 3,48%
5,00%
0,00%
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Διάγραμμα 4-51: Βάρη υποκριτηρίων ( 1 εώς 14 όπως έχουν οριστεί στον πίνακα 4.4.2 )
του κριτηρίου Εκπ. Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

72,71%
75,31%
71,51%

83,37%
69,34%

71,37%

40,00%
29,45%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1
2

50,97%
41,95%

39,10%
21,40%

19,93%

21,07%
7,17%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Διάγραμμα4-52: Ιικανοποίηση στα υποκριτήρια ( 1 εώς 14 όπως έχουν οριστεί στον πίνακα
4.4.2 ) του εκπαιδευτικού προγράμματος

4.4.4

Διοικητική Υποστήριξη

Το κριτήριο αυτό είναι ποσοτικό και αφορά στην ικανοποίηση που
απολαμβάνει ο απόφοιτος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης από την υποστήριξη που του παρείχε το Τμήμα σε θέματα προβολής,
εξυπηρέτησης και επιπέδου ζωής. Τα υποκριτήρια που εξετάζονται όσον αφορά το
βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων Μηχανικών είναι:
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1.
Κρίση για την ποιότητα που παρείχε το Τμήμα (Υποτροφίες,
περίθαλψη κ.α)
2.

Κρίση για τις διαδικασίες προβολής του τμήματος

3.

Κρίση για την γραμματειακή υποστήριξη (ταχύτητα, συμπεριφορα

κ.α)
Αποτελέσματα Έρευνας

Κριτήριο 2: Διοικητική Υποστήριξη

Διοικητική Υποστήριξη
60,00%
50,00%

43,88%

48,98%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

4,08%

3,06%

0,00%
Μή
ικανοποιημένος

Λίγο
ικανοποιημένος

Αρκετά
ικανοποιημένος

Πολύ
ικανοποιημένος

Διάγραμμα 4-53: Ικανοποίηση των αποφοίτων στο κριτήριο Διοικητική Υποστήριξη

Η διοικητική υπόστήριξη όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4-53 συγκέντρωσε
το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης, γεγονός σημαντικό αφού αφορά την επάφη
του απόφοιτου με το Τμήμα και ουσιαστικά πρόκειται για την υποστήριξη που
παρέχει το τμήμα για τον απόφοιτο που πολλές φορές ζητάει την εξυπηρέτηση από
απόσταση. Στο ερώτημα για την ποιότητα ζωής οι απόφοιτοι έδωσαν μεγάλη
βαρύτητα όπως αναμενόνταν (80%) ενώ παρουσιάζουν δυστυχώς πολύ μικρή
ικανοποίηση (4,8%), γεγονός που θα πρέπει να αφυπνίσει το Τμήμα και να λάβει
άμμεσα μέτρα. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι απόφοιτοι ειδικά πολύ
παλαιότερων ετών είναι λογικό να κρίνουν την ποιότητα ζώης αυστηρά, που τους είχε
εξασφαλίσει το Πολυτεχνείο όταν ήταν οι ίδιοι φοιτητές, αφού και οι σημερινοί
φοιτητές δεν είναι ευχαριστημένοι παρόλες τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται πάνω
σε αυτό το θέμα. Η γραμματειακή υποστήριξη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
ικανοποίηση (80%) όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 4-54 με σχετικά μεγάλη
βαρύτητα, ενώ στην ερώτηση άν είναι αυχαριστημένοι από την προβολή του
τμήματος η ικανοποίηση φτάνει στο 30%.
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Διάγραμμα 4-54: Βάρη κριτηρίων και ικανοποίηση για την προβολή ΜΠΔ, Ποιόυητα
Ζωής, Γρ. Υποστήριξη

4.4.5

Υποδομές-Εγκαταστάσεις

Το κριτήριο αυτό είναι ποσοτικό και ποιοτικό και αφορά στην ικανοποίηση που
απολαμβάνει ο απόφοιτος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης από τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις (φοιτητική λέσχη, Μ.Κ) και απο τις
γνώσεις που πήρε κατα την διάρκεια της φοίτησης του. Τα υποκριτήρια που
εξετάζονται όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων Μηχανικών είναι:
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4.

Επάρκεια Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων

5.

Φοιτητική Λέσχη

6.

Επάρκεια Μηχανογραφικού Κέντρου

Αποτελέσματα Έρευνας

Κριτήριο 3:Υποδομές - Εγκαταστάσεις

Υποδομές-Εγκαταστ.-Υπηρεσίες
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

80,10%

4,59%

Ελάχιστα
Ικανοποιητικό

15,31%
Ικανοποιητικό Πολύ ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-55: Η ικανοποίηση των αποφοίτων στο παραπάνω κριτήριο

Την μεγαλύτερη βαρύτητα, ακόμα περισσότερο και από τις απολαβές για τον
απόφοιτο έχει η δυνατότητα εξέλιξης του ως ΜΠΔ στο ποσοστό του 77% (όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 4-56), το κριτήριο αυτό εμφανίζει και την συντριπτικα
ηψηλότερη ικανοποίηση σε σχέση με όλα τα υποκριτήρια (97,7%) και δείχνει την
υψηλή πίστη και αισιοδοξία του απόφοιτου για την ειδικότητα του Μηχανικού
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Παραγωγής και Διοίκησης. Παρ’όλα αυτά τα υποκριτήρια που αφορούν την επάρκεια
των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και της φοιτητικής λέσχης παρουσιάζουν πολύ
χαμηλή ικανοποίηση (βλ. διάγραμμα 4-56). Η χαμηλή ικανοποίηση για τις
οικονομικές απολαβές θα πρέπει να αναφερθεί ότι ίσως να προέρχεται από τις
απολαβές των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών απόφοιτων που βρίσκονται στην
εκπόνηση των διατριβών τους και ουσιαστικά ημιαπασχολούνται. Επίσης είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην ερώτηση κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι
απόφοιτοι για την εκπαίδευσή τους ώστε να ανταποκριθούν στην θέση εργασίας τους,
όπως στο πόσο αυτές οι γνώσεις τους βοήθησαν για την επαγγελματική τους
αποκατάσταση οι απόφοιτοι απαντούν με 67% και 75% αντίστοιχα .

Διάγραμμα 4-56: Βάρη κριτηρίων και ικανοποίηση για Υποδομές - Εγκαταστάσεις

4.4.3

Αξιολόγηση και σχολιασμός των διαγραμμάτων Δράσης
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Όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα το τμήμα πρέπει να
δραστηροποιηθεί και να δώσει προσοχη σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να βελτιωθει
η εικόνα που έχουν οι απόφοιτοι και να αυξηθεί η ικανοποίηση τους.
Σύμφωνα με το διάγραμμα 4-57 το κριτήριο της Διοικητικής υποστήριξης
βρίσκεται στο τεταρτημόριο που υποδηλώνει ότι οι απόφοιτοι μπορεί να θεωρούν ότι
το τμήμα έχει υψηλή απόδοση αλλά δίνουν τέτοια σημασία που το τμήμα πρέπει να
προσέχει τις υπηρεσίες πού προσφέρει και να είναι η παραμονή του κριτηρίου σε
μόνιμη προτεραιότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως βλέπουμε βρίσκεται σε
εκείνη την περιοχή την οποία ονομάζουμε περιοχή ισχύουσας κατάστασης, η οποία
σημαίνει ότι η επόμενη προτεραιότητα των αποφοίτων είναι το συγκεκριμένο
κριτήριο και το τμήμα πρέπει να δώσει μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει την
εικόνα αυτή. Τέλος το κριτήριο που περιλαμβάνει τις υποδομές και τις λοιπές
υπηρεσίες οι ερωτήσεις ικανοποίησης δείχνουν ότι το τμήμα πρέπει να διορθώσει
συγκεκριμένα υποκριτήρια στα οποία εμφανίζεται χαμηλός δείκτης ικανοποίησης.
Ενώ γενικότερα η εικόνα που παρουσιάζει είναι πολύ καλή.

Διάγραμμα 4-57: Διάγραμμα Δράσης για τα κριτήρια

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αν αναλυθούν τα υποκριτήρια σύμφωνα με την θέση
τους στα διαγράμματα δράσης που ακολουθούν θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα
για την επάρκεια πολλών υπηρεσιών του τμήματος. Όσον αφορά την ανάλυση των
υποκριτηρίων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο διάγραμμα 4-58 βλέπουμε ότι
πρώτη προτεραιότητα είναι ο τρόπος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, ενώ
πολύ σημαντικό θεωρούν οι απόφοιτοι τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και μάλιστα
θεωρούν ότι το τμήμα υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Σημαντική επίσης θέση στο
διάγραμμα και των αποφοίτων όπως και των φοιτητών δείχνει να έχει η μη
δημιουργία διαδικασίας αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών ώστε ο απόφοιτος
ΜΠΔ να ακολουθεί τις διεθνής εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.
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Στην ίδια κατηγορία βλέπουμε ότι ανήκει και το υποκριτήριο που υποδηλώνει
τον τρόπο που εξετάζεται και ανατίθεται η Δ.Ε, το Σύστημα αξιολόγησης αλλά και η
παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης

Διάγραμμα 4-58: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το διάγραμμα Δράσης της Διοικητικής υποστήριξης 4-59 επιβεβαιώνει την
ανάλυση ικανοποίησης. Το υποκριτήριο που βρίσκεται στο τεταρτημόριο της
περιοχής δράσης είναι αυτό που αφορά την ποιότητα ζωής που παρείχε το τμήμα με
την μορφή υποτροφιών, σίτισης κ.α. Το τμήμα όπως αναφέραμε στην αντίστοιχη
ανάλυση με τα αποτελέσματα των φοιτητών, με την αρωγή της κεντρικής Διοίκησης
πρέπει να φροντίζει ώστε η ποιότητα ζωής του φοιτητή να καλύπτει υψηλές
απαιτήσεις. Το ίδιο ισχύει και με την φοιτητική λέσχη στο διάγραμμα 4-60 όπου
χρειάζονται αλλαγές.
Όσον αφορά τις διαδικασίες προβολής του τμήματος η εξωστρέφεια πρέπει να
είναι δεδομένη αφού η επιτυχία του τμήματος είναι η επιτυχία των αποφοίτων του,
οπότε η αναγνωρισιμότητα του αποφοίτου πηγάζει από την αναγνωρισιμότητα του
ονόματος της σχολής ΜΠΔ. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η κατάταξη της επαγγελματικής
εξέλιξης στο τεταρτημόριο της περιοχής ισχύος στο διάγραμμα 4-60 το οποίο είναι
άμμεσα συνηφασμένο με την προβολή τού τμήματος.
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Διάγραμμα4-59: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια της Διοικητικής υποστήριξης

Εικόνα 4.4.13: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια των Υποδομών και
εγκαταστάσεων

Διάγραμμα 4-60: Διάγραμμα Δράσης για τα υποκριτήρια Υποδομών - Εγκαταστάσεων

4.5 Έρευνα αγοράς εργασίας
Η παρούσα μελέτη περιέχει:
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¾
Το σχετικό ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ικανοποίησης της
επιχείρησης δίνεται στο Παράρτημα Γ (ΕρωτηματολόγιοΕπιχειρήσεων).
¾

1 ερώτηση ικανοποίησης (κριτήριο)

¾

6 ερωτήσεις ικανοποίησης (υποκριτήρια)

¾

1 ερώτηση ολικής ικανοποίησης

¾

12 γενικές ερωτήσεις

¾

5 ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος

Στόχος της έρευνας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για την αναμόρφωση
του ΠΠΣ και γιαυτό διαφοροποιήθηκε από το ερωτηματολόγιο του 1997, αφού
σκοπός εκείνης της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του Τμήματος.

Η έρευνα έχει ένα κριτήριο :
g1 : Καθορισμόε ικανοποίησης με τα χαρακτηριστικά του ΜΠΔ
Το κριτήριο αυτό αφορά την ικανοποίηση που απολαμβάνει ο εργοδότης από
τον Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης από το επίπεδο
της επαγγελματικής κατάρτισης και το σύνολο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.
Τα υποκριτήρια που εξετάζονται όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των
επιχειρήσεων είναι:
1.

Γνώση του αντικειμένου εργασίας

2.

Επιστημονικές Γνώσεις

3.

Διοικητικές Ικανότητες

4.

Ευελιξία στον εργασιακό χώρο

5.

Ικανότητα Επίλυσης, Ανάγνωσης & Διατύπωσης Προβλημάτων

6.

Παραγωγικότητα

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μοντελοποιείται το
κριτήριο αυτό. Τα παραπαάνω υποκριτήρια βοηθούν στην κατασκευή ενός ποσοτικού
δείκτη αξιολόγησης.
4.5.1

Γενικά Στοιχεία

Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα από Μάρτιο του 2005 εως και Ιούνιο του
2005. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν έφτασε τα 50 και
αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης και
ζητήθηκε η γνώμη τους για την ικανοποίηση τους σε διάφορους τομείς ενώ
παράλληλα αξιολογήθηκε το προφίλ του Μηχανικού που επιζητά η εταιρεία σε
συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης και η μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους. Τα
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ερωτηματολόγια απεστάλησαν σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (137), οι οποίες
αναζητήθηκαν μέσω της έρευνας της παραγράφου 4.4 που αφορούσε την
ικανοποίηση των Απόφοιτων του τμήματος.
Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα
εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Γ) του οποίου η επεξεργασία έγινε μέσω
του συστήματος MUSA.
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το
κριτήριο και τα υποκριτήρια που περιγράφησανστην ενότητα 4.5.1. Ειδικότερα, για
τα υποκριτήρια των οποίων τα αποτελέσματα αφορούν την έρευνα ικανοποίησης
εξετάζεται η βαρύτητα που δίνει η οι ερωτώμενοι στα διάφορα υποκριτήρια καθώς
και οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης. Επίσης, αναλύονται τα αδύνατα σημεία του ΜΠΔ
και καθορίζονται οι προτεραιότητες βελτίωσης

Έτη επαγγελματικής Δραστηριότητας

16%
28%

0-5 έτη
6-10 έτη
11-10 έτη
26%

16-20 έτη
20> έτη

16%
14%

Διάγραμμα 4-61: Κατανομή δείγματος επιχειρήσεων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΡΗ

ΟΛΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

97,30%
Χαρακτηριστικά του ΜΠΔ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

97,30%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

16,67%

ΒΑΡΗ

1. Γνώση του αντικειμένου εργ.

90,16%

16,67%

2. Επιστημονικές γνώσεις

93,52%

16,67%

3. Διοικητικές Ικανότητες

95,68%

16,67%

4. Ευελιξία στον εργασιακό χώρο

94,96%

16,67%

94,72%

16,67%

5. Ικανότητες Επίλυσης, Αναγν.&
Διατύπωσης προβλημάτων .
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6. Παραγωγικότητα

94,72%

16,67%

Πίνακας 4-22: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ικανοποίησης

Στον πίνακα 4-22 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
ικανοποίησης, της Ολικής, του κριτηρίου , υποκριτηρίων και των αντίστοιχων βαρών
τους.

4.5.2

Χαρακτηριστικών του ΜΠΔ

Η ικανοποίηση των εταιρειών στα έξι υποκριτήρια φαίνεται στο σχήμα 4.5.3.
Οι υπεύθυνοι δίνουν μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης σε όλα τα υποκριτήρια γεγονός
που σηματοδοτεί την μεγάλη επιτυχία του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην ικανότητα του να προσαρμόζεται σε
όλα τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Για λόγους ανάλυσης θα αναφέρουμε ότι το
χαμηλότερο ποσοστό (αν μπορούμε να πούμε ότι είναι χαμηλό το 90%) αφορά την
γνώση του αντικείμενου εργασίας αλλά δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο ΜΠΔ
καλείται να συμπληρώσει κενά στο οργανόγραμμα των εταιρειών που τουλάχιστον σε
πρώτη φάση δεν είναι οικεία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι απαντήσεις των
προισταμένων, όπως οι ίδιοι μας ανέφεραν έγιναν με γνώμωνα ότι η αξιολόγηση των
ικανοτήτων των ΜΠΔ σε επίπεδο εξειδίκευσης στη θέση εργασίας στις οποίες
τοποθετήθηκαν έγινε μετά από κάποιο διάστημα στο οποίο οι απόφοιτοί μας έδειξαν
μεγάλη ικανότητα προσαρμογής . Θα ήταν σωστό να προτείνουμε μελλοντική
εμβάνθυση της μελέτης των απαιτήσεων της αγοράς πρός τους μηχανικούς
παραγωγής και διοίκησης, με περισσότερα κριτήρια και αφού το τμήμα αποφασίσει
ποια είναι τα σημεάι που θέλει να μελετήσει περισσότερο. Η πρόταση αυτή γίνεται με
βάση την επαφή που είχαμε με τις επιχειρήσεις της διάγνωσης της πολυπλοκότητας
που υπάρχει ανάλογα τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας και τις ανάλογες
απαιτήσεις.

Διάγραμμα 4-28: Η ικανοποίηση των 6 υποκριτηρίων.
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Υποκριτήριο Γνώση του αντικειμένου εργασίας
Στο υποκριτήριο που αφορά το αντικείμενο εργασίας όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 4-63 παρουσιάζεται το μοναδικό σημείο σε σχέση με τα υπόλοιπα
υποκριτήρια όπου υπάρχει ένα ποσοστό στο οποίο οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι
είναι λίγο ικανοποιημένοι (20%). Βέβαια το 80% απαντά πως είναι αρκετά ή πολύ
ικανοποιημένο αλλά το αναφέρουμε διότι όπως αναφέραμε και στην αρχή της
ενότητας οι απάντηση αυτή συγκεντώνει αυτό το ποσοστό επειδή οι ΜΠΔ
απασχολούνται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και χρειάζονται κάποιο
διάστημα προσαρμογής.

Γνώση του αντικειμένου εργασίας
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

42%

38%

20%

0
Μη Ικανοποιητικό

Λίγο
Ικανοποιητικό

Αρκετά
Ικανοποιητικό

Πολύ
Ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-63: Η ικανοποίηση του υποκριτηρίου Γνώση αντικειμένου εργασίας.

Υποκριτήριο Επιστημονικές Γνώσεις
Στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι φανερό το πλεονέκτημα του Μηχανικού
παραγωγής και Διοίκησης στο επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων που λαμβάνουν
κατά την διάρκεια σπουδών τους γεγονός που αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα του
απόφοιτου έναντι των άλλων σχολών.
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Επιστημονικές γνώσεις
0,6

54%
46%

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

0

Μη Ικανοποιητικό

Λίγο
Ικανοποιητικό

Αρκετά
Ικανοποιητικό

Πολύ
Ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-64: Η ικανοποίηση του υποκριτηρίου Επιστημονικές γν.ώσεις

Υποκριτήριο Διοικητικές Ικανότητες
Ένας τομέας απασχόλησης ο οποίος παραδοσιακά ο ΜΠΔ απασχολείται είναι ο
τομέας της Οργάνωσης & Διοίκησης. Είναι λογικό όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 465 ο ΜΠΔ να δίνει υψηλή ικανοποίηση για τις δυνατότητες του στην διοίκηση με
ποσοστό 58% .

Διοικητικές Ικανότητες
66%

0,7
0,6
0,5
0,4

32%

0,3
0,2
0,1
0

0

2%

Μη Ικανοποιητικό

Λίγο
Ικανοποιητικό

Αρκετά
Ικανοποιητικό

Πολύ
Ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-65:Η ικανοποίηση του υποκριτηρίου Διοικητικές ικανότητες.
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Υποκριτήριο Ευελιξία στον εργασιακό χώρο
Ο μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης είναι γεγονός ότι μπορεί να
αντιμετωπίσει με την ανεπτυγμένη ικανότητα υποστήριξης αποφάσεων που από το
προγραμμα σπουδών συνεπικουρείται να ανταπεξέλθει αλλά και να διαχειριστεί τις
καταστάσεις που θα αντιμετωπίσει στον εργασιακό χώρο. Στην εικόινα 4-66 η
ικανότητα αυτή φανερώνεται με το υψηλό ποσοστό του 98%.

Ευελιξία στον Εργασιακό χώρο
70%

58%

60%
50%

42%

40%
30%
20%
10%
0%

0%

0%

Μη Ικανοποιητικό

Λίγο
Ικανοποιητικό

Αρκετά
Ικανοποιητικό

Πολύ
Ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-66: Η ικανοποίηση του υποκριτηρίου Ευελιξία στον εργασιακό χώρο.

Υποκριτήριο Ικανότητα Επίλυσης, Ανάγνωσης και Διατύπωσης προβλημάτων
Το συγκεκριμένο υποκριτήριο ουσιαστικά αναφέρεται στην ολική εικόνα του
ΜΠΔ σαν ένας μηχανικός με υψηλή κατάρτιση, υπευθυνότητα και ικανότητα στο να
φέρνει εις πέρας όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν την εταιρεία στην
απρόσκοπτη και εύρρηθμη λειτουργίας της. Το ποσοστό των ερωτώμενων που
απάντησαν πολύ ικανοποιημένοι φτάνει το 60%.
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Ικανότητα Επίλυσης, Ανάγνωσης & Διατύπωσης
Προβλημάτων
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

60%
36%

4%

0
Μη Ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-67: Η ικανοποίηση

Λίγο
Ικανοποιητικό

Αρκετά
Ικανοποιητικό

Πολύ
Ικανοποιητικό

του υποκριτηρίου Ικανότητα επίλυσης, ανάγνωσης και

διατύπωσης προβλημάτων.

Υποκριτήριο Παραγωγικότητας
Οταν κλήθηκαν οι ερωτώμενοι από τις εταιρείες να απαντήσουν για την
παραγωγικότητα των στελεχών τους οι οποίοι είναι μηχανικοί ΜΠΔ το ποσοστό
ικανοποίησης για την απόδοση τους ήταν λογικό να είναι από τα πιό υψηλά. Βέβαια
μιλάμε για ένα υποκριτήριο που συνήθως αντανακλά ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό
αφού δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εργαλεία μέτρησης της
παραγωγικότητας. Κάνουμε αυτή την παρατήρηση γιατί απο το συνδυασμό της
υφιστάμενης μελέτης και της έρευνας των αποφοίτων εξάγαμε το συμπέρασμα ότι
ένα μεγάλο ποσοστό των ΜΠΔ απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παραγωγικότητα
56%

60%
50%

44%

40%
30%
20%
10%
0%

0%

0%

Μη Ικανοποιητικό

Λίγο
Ικανοποιητικό

Αρκετά
Ικανοποιητικό

Πολύ
Ικανοποιητικό

Διάγραμμα 4-29: Η ικανοποίηση του υποκριτηρίου παραγωγικότητα
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Αξιολόγηση και σχολιασμός των διαγραμμάτων Δράσης
Σ Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες το τμήμα πρέπει να
δραστηροποιηθεί και να δώσει προσοχή σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να βελτιωθει
η εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις και να αυξηθεί η ικανοποίηση τους.
Σύμφωνα με το σχήμα 4.5.10 τα υποκριτήρια τα οποία αφορούν την
παραγωγικότητα, τις Διοικητικές ικανότητες, την ικανότητα διάγνωσης προβλημάτων
και ευελιξίας στον εργασιακό χώρο βρίσκονται στην περιοχή ισχύος. Περιοχή αυτή
υποδηλώνει ότι ο ερωτόμενος, δηλαδή η εταιρεία δείχνει μεγάλη σημασία.
Ουσιαστικά καλεί τον ΜΠΔ παρόλο που έχει υψηλή απόδοση σε αυτά τα
υποκριτήρια να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση διότι είναι πολύ σημαντικό για
την λειτουργίας της. Αντίθετα τα υποκριτήρια που αφορούν τις επιστημονικές
γνώσεις και την γνώση του αντικειμένου εργασίας η εταιρεία τα τοποθετεί σε τρίτη
προτεραιότητα και συγκεκριμένα στο τεταρτημόριο εκείνο που υποδηλώνει ότι στα
συγκεκριμένα υποκριτήρια η χαμηλότερη απόδοση που παρουσιάζουν οι ΜΠΔ (σε
σχέση βέβαια με τα υπόλοιπα και μην ξεχνάμε ότι οι αποδόσεις κινούνται άνω του
90%) έχουν και μικρότερη σημαντικότητα.

Διάγραμμα 4-69: Διάγραμμα δράσης.

Στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις

Ποια είναι τα κριτήρια συνεργασίας με πτυχιούχους
Στο ερώτητα αυτό οι ερωτώμενοι από τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να
απαντήσουν με δικαίωμα πολλαπλής επιλογής στα κριτήρια που θωρούν σημαντικά
για την πρόσληψη ενός πτυχιούχου.
Τα κριτήρια αυτά ήταν τα εξής:
• Ειδικότητα διπλώματος
• Προυπηρεσία
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• Χαρακτήρας/Προσωπικότητα
• Βαθμός Διπλώματος
• Μεταπτυχιακές Σπουδές
• Ξένες Γλώσσες
• Κατάρτιση

Το αποτέλεσμα των απαντήσεων φαίνεται στο σχήμα 4.5.11. Βλέπουμε ότι οι
εταιρείες θεωρούν σημαντικό το είδος της σχολής αποφοίτησης με ποσοστό 92%,
αλλά πολύ σημαντική θεωρούν την Προυπηρεσία (48%), τον χαρακτήρα του
υποψηφίου (72%) αλλά και την κατάρτιση του (76%).

Ποιά είναι τα κριτήρια συνεργασίας με
πτυχιούχους
92%

76%

72%
48%
12%

Κατάρτιση

Μεταπτυχιακές
Σπουδές

Βαθμός
Διπλώματος

Χαρακτήρας/Πρ
οσωπικότητα

Προυπηρεσία

2%

Ξένες Γλώσσες

26%

Ειδικότητα
Διπλώματος

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Διάγραμμα 4-70: Ποια είναι τα κριτήρια συνεργασίας με τους πτυχιούχους
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5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΟΥΤΕ

ΔΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜ/ΔΙΑΦ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ

37,24%

42,84%

13,26%

5,61%

1,02%

34,68%

39,27%

14,28%

9,18%

2,04%

57,63%

33,66%

6,63%

1,53%

0,51%

3,06%

5,61%

11,73%

57,63%

21,93%

33,15%

45,39%

15,81%

5,10%

0,51%

1,53%

4,59%

16,32%

57,63%

19,89%

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡ.ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΕΥΝΟΕΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μ/Μ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ

Πίνακας Α1: Η γνώμη των απόφοιτων για τις παρακάτω προτάσεις

148

149

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
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Στατιστικά στοιχεία και αναλυτικοί πίνακες από την
ανάλυση της MUSA
Πίνακας Α2: παράθεση όλων των υποκριτηρίων και ανάλυσή τους
1

Ε&Π Εκπαιδευτικού υλικού

2

Ε&Π Εργαστηριακού εξ.

3

Ε&Π Υ.Βιβλιοθήκης

4

Σύστημα αξιολόγησης

5

Ε. Διδακτικού

6

Ποιότητα Εκπαίδευσης

7

Αρ. Μαθημάτων ΠΠΣ

8

Πληρότητα ΠΠΣ

9

Θεωρ.Υπ. ΠΣ

10

Τεχνολογικό Υπόβαθρο ΠΣ

11

Διαδικασία Αν. ΠΣ

12

Τρόπος Εξέτασης Δ.Ε

13

Σύστημα ανάθεσης Δ.Ε

14

Εκπόνηση Δ.Ε

15

Ποιότητα Ζωής

16

Προβολή ΜΠΔ

17

Γραμματειακή Υπ.

18

Επάρκεια Εγκατ.

19

Φοιτητική Λέσχη

20

Μ.Κ

21

Αποκατάσταση

22

Ανταπόκριση

23

Οικονομικές Απολαβές

24

Εξέλιξη
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Πίνακας Α3: παράθεση του υποκριτηρίου Ε&Π Εκπαιδευτικού υλικού

Πίνακας Α4: παράθεση του υποκριτηρίου Ε&Π Εργαστηριακού εξοπλισμού

Πίνακας Α5: παράθεση του υποκριτηρίου Ε&Π Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
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Πίνακας Α6: παράθεση του υποκριτηρίου Σύστημα αξιολόγησης- εξέτασης
μαθημάτων

Πίνακας Α7: παράθεση του υποκριτηρίου επάρκεια διδακτικού προσωπικού
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Πίνακας Α8: παράθεση του υποκριτηρίου ποιότητα εκπαίδευσης από το
διδακτικό προσωπικό

Πίνακας Α9: παράθεση του υποκριτηρίου Αριθμός μαθημάτων ΠΠΣ
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Πίνακας Α10: παράθεση του υποκριτηρίου πληρότητα ΠΠΣ

Πίνακας Α11: παράθεση του υποκριτηρίου θεωρητικό υπόβαθρο ΠΠΣ
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Πίνακας Α12: παράθεση του υποκριτηρίου τεχνολογικό υπόβαθρο ΠΠ

Πίνακας Α13: παράθεση του υποκριτηρίου διαδικασία αναμόρφωσης ΠΠΣ

156

Πίνακας Α14: παράθεση του υποκριτηρίου τρόπος εξέτασης Δ.Ε

Πίνακας Α15: παράθεση του υποκριτηρίου σύστημα ανάθεσης Δ.Ε
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Πίνακας Α16: παράθεση του υποκριτηρίου τρόπος εκπόνησης Δ.Ε

Πίνακας Α17: παράθεση του υποκριτηρίου κρίση ποιότητας ζωής
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Πίνακας Α18: παράθεση του υποκριτηρίου κρίση διαδικασιών προβολής

Πίνακας Α19: παράθεση του υποκριτηρίου κρίση γραμματειακής υποστήριξης
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Πίνακας Α20: παράθεση του υποκριτηρίου επάρκεια εκπαιδευτικών
εγκαταστάσεων

Πίνακας Α21: παράθεση του υποκριτηρίου φοιτητική λέσχης
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Πίνακας Α22: παράθεση του υποκριτηρίου επάρκεια Μ.Κ

Πίνακας Α23: παράθεση του υποκριτηρίου Επαγγελματική αποκατάσταση
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Πίνακας Α24: παράθεση του υποκριτηρίου ανταπόκριση θέσεων εργασίας
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Πίνακας Α25: παράθεση του υποκριτηρίου οικονομικές απολαβές

Πίνακας Α26: παράθεση του υποκριτηρίου δυνατότητες εξέλιξης

Πίνακας Α27: παράθεση της ολικής ικανοποίησης
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Πίνακας Α28: παράθεση διαγράμματος ικανοποίησης

Πίνακας Α29: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης κριτηρίων
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Πίνακας Α30: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης υποκριτηρίων (1ο κριτηρίου)

Πίνακας Α30: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης υποκριτηρίων (2ο κριτηρίου)
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Πίνακας Α31: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης υποκριτηρίων (3ο κριτηρίου)

Πίνακας Α32: διαγράμματα απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Πίνακας Β1: Η γνώμη των των φοιτητών για τις παρακάτω προτάσεις

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΟΥΤΕ

ΔΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜ/ΔΙΑΦ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ

20,00%

50,67%

22,67%

6,00%

0,67%

20,67%

57,33%

14,67%

6,00%

1,33%

28,00%

47,33%

20,00%

3,33%

1,33%

4,00%

8,67%

30,00%

48,67%

8,67%

38,00%

45,33%

11,33%

4,00%

1,33%

2,67%

10,00%

24,67%

46,00%

16,67%

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡ.ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΕΥΝΟΕΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μ/Μ
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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Στατιστικά στοιχεία και αναλυτικοί πίνακες από την
ανάλυση της MUSA
Πίνακας Β2: παράθεση όλων των υποκριτηρίων και ανάλυσή τους
1

Ε&Π Εκπαιδευτικού υλικού

2

Ε&Π Εργαστηριακού εξ.

3

Ε&Π Υ.Βιβλιοθήκης

4

Σύστημα αξιολόγησης

5

Ε. Διδακτικού

6

Ποιότητα Εκπαίδευσης

7

Αρ. Μαθημάτων ΠΠΣ

8

Πληρότητα ΠΠΣ

9

Θεωρ.Υπ. ΠΣ

10

Τεχνολογικό Υπόβαθρο ΠΣ

11

Διαδικασία Αν. ΠΣ

12

Τρόπος Εξέτασης Δ.Ε

13

Σύστημα ανάθεσης Δ.Ε

14

Εκπόνηση Δ.Ε

15

Ποιότητα Ζωής

16

Προβολή ΜΠΔ

17

Γραμματειακή Υπ.

18

Επάρκεια Εγκατ.

19

Φοιτητική Λέσχη

20

Επάρκεια Μηχ. Κέντρου
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Πίνακας Β3: παράθεση του υποκριτηρίου Ε&Π Εκπαιδευτικού υλικού

60
51,333
50
Μη ικανοποιημένος

37,333

40

Λίγο Ικανοποιημένος

30

Ικανοποιημένος
Αρκετά Ικανοποιημένος

20

Πολύ Ικανοποιημένος
8,667

10
0

2,667

0

Επάρκεια & Ποιότητα Εκπ. Υλ.

Πίνακας Β4: παράθεση του υποκριτηρίου Ε&Π Εργαστηριακού Εξοπλισμού

45

40,667

40

38

35
Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

Ικανοποιημένος

20

Πολύ Ικανοποιημένος

10
5

Αρκετά Ικανοποιημένος

14,667

15

6
0,667

0
Επάρκεια & Ποιότητα Εργαστ. Εξ.
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Πίνακας Β5: παράθεση του υποκριτηρίου Ε&Π Υπηρεσιών Υποστήριξης
μέσω βιβλιοθήκης και internet

40

34,667

35

37,333

30

Μη ικανοποιημένος

25

Λίγο Ικανοποιημένος

20

20

Ικανοποιημένος
Αρκετά Ικανοποιημένος

15
10
5

7,333

Πολύ Ικανοποιημένος

0,667

0
Επάρκεια & Ποιότητα Υπ. Υποστ.

Πίνακας Β6: παράθεση του υποκριτηρίου Συστήμα αξιολόγησης- εξέτασης
μαθημάτων

42,667

45

38,667

40
35

Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

Ικανοποιημένος

20

Αρκετά Ικανοποιημένος

15
10

8

10,667

5

Πολύ Ικανοποιημένος

0

0
Σύστημα Αξ.- Εξετ. Μαθ.
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Πίνακας Β7: παράθεση του υποκριτηρίου Επάρκεια Διδακτικού Προσωπικού

60
48,667

50

Μη ικανοποιημένος

40

Λίγο Ικανοποιημένος
27,333

30

Αρκετά Ικανοποιημένος

19,333

20
10

Ικανοποιημένος
Πολύ Ικανοποιημένος

2,667

2

0
Επάρκεια Διδακτ. Προσ.

Πίνακας Β8: παράθεση του υποκριτηρίου Ποιότητα εκπαίδευσης από το
διδακτικό προσωπικό

45

40

40
33,333

35

Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

Ικανοποιημένος

18

20

Αρκετά Ικανοποιημένος

15
10

Πολύ Ικανοποιημένος

8,667

5

0

0
Ποιότητα Εκπαίδευσης
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Πίνακας Β9: παράθεση του υποκριτηρίου Αριθμός Μαθημάτων ΠΠΣ

40
33,333

35

34

30

Μη ικανοποιημένος

25

Λίγο Ικανοποιημένος

20,667

20

Ικανοποιημένος

15

Αρκετά Ικανοποιημένος

10

Πολύ Ικανοποιημένος

7,333

4,667

5
0
Αριθμός Μαθ. ΠΠΣ

Πίνακας Β10: παράθεση του υποκριτηρίου Πληρότητα ΠΠΣ

42,667 41,333

45
40
35

Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

Ικανοποιημένος

20

Αρκετά Ικανοποιημένος

12,667

15

Πολύ Ικανοποιημένος

10
5

2

1,333

0
Πληρότητα ΠΠΣ
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Πίνακας Β11: παράθεση του υποκριτηρίου Θεωρητικό υπόβαθρο ΠΣ

60
50

50
40

Μη ικανοποιημένος

35,333

Λίγο Ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος

30

Αρκετά Ικανοποιημένος

20

Πολύ Ικανοποιημένος

12,667

10
1,333

0,667
0
Θεωρητικό Υπ. ΠΣ

Πίνακας Β12: παράθεση του υποκριτηρίου Τεχνολογικό υπόβαθρο ΠΣ

50

44,667

45
40
35

Μη ικανοποιημένος

30,667

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

Ικανοποιημένος

18,667

20

Αρκετά Ικανοποιημένος
Πολύ Ικανοποιημένος

15
10
5

3,333

2,667

0
Τεχν. Υποβ. ΠΣ
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Πίνακας Β13: παράθεση του υποκριτηρίου Διαδικασία αναμόρφωσης κ
ευελιξίας ΠΣ

60
48

50

Μη ικανοποιημένος

40

Λίγο Ικανοποιημένος

30

Ικανοποιημένος

23,333

20,667

Αρκετά Ικανοποιημένος

20
10

Πολύ Ικανοποιημένος
5,333

2,667

0
Διαδικασία Αναμόρφωσης ΠΣ

Πίνακας Β14: παράθεση του υποκριτηρίου Τρόπος εξέτασης κ βαθμολόγησης
Δ.Ε

50

46

45
40
35

Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

20

20

22

15

Αρκετά Ικανοποιημένος
10

10
5

Ικανοποιημένος
Πολύ Ικανοποιημένος

2

0
Τρόπος Εξέτασης Δ.Ε
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Πίνακας Β15: παράθεση του υποκριτηρίου Σύστημα ανάθεσης Δ.Ε

50

46

45
40
32

35

Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25

Ικανοποιημένος

20
15
10
5

Αρκετά Ικανοποιημένος

14,667
4

Πολύ Ικανοποιημένος
3,333

0
Σύστημα Ανάθεσης Δ.Ε

Πίνακας Β16: παράθεση του υποκριτηρίου Τρόπος εκπόνησης Δ.Ε

60

52

50
Μη ικανοποιημένος

40

Λίγο Ικανοποιημένος

30

Αρκετά Ικανοποιημένος

18,667

20
10

Ικανοποιημένος

23,333

Πολύ Ικανοποιημένος
4

2

0
Τρόπος Εκπόνησης Δ.Ε
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Πίνακας Β17: παράθεση του υποκριτηρίου Κρίση για την ποιότητα ζωής που
σας παρέχει το τμήμα ΜΠΔ

45

40,667

40
35
Μη ικανοποιημένος

30

24,667

25

Λίγο Ικανοποιημένος

22,667

Ικανοποιημένος

20
15
10

Αρκετά Ικανοποιημένος
Πολύ Ικανοποιημένος

9,333
2,667

5
0
Ποιότητα ζωής

Πίνακας Β18: παράθεση του υποκριτηρίου Κρίση για τις διαδικασίες προβολής
του τμήματος (φυλλάδια, internet κ.α)

40

36,667 36,667

35
30

Μη ικανοποιημένος

25

Λίγο Ικανοποιημένος

19,333

20

Ικανοποιημένος
Αρκετά Ικανοποιημένος

15
10
5

Πολύ Ικανοποιημένος
6
1,333

0
Διαδικασίες Προβολής ΜΠΔ
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Πίνακας Β19: παράθεση του υποκριτηρίου Κρίση για την Γραμματειακή
Υποστήριξη που σας παρέχει το τμήμα (ταχύτητα εξυπηρέτησης, αξιοπιστία,
συμπεριφορά, κ.α)

33,333

35
30
23,333

25
20

Μη ικανοποιημένος

22

19,333

Λίγο Ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος

15

Αρκετά Ικανοποιημένος

10

Πολύ Ικανοποιημένος

5

2

0
Πως κρίνετε την Γραμ. Υποστ.

Πίνακας Β20: παράθεση του υποκριτηρίου Υποδομές- ΕγκαταστάσειςΣυμπληρωματικές- Υπηρεσίες

45

41,333

40
33,333

35

Μη ικανοποιημένος

30

Λίγο Ικανοποιημένος

25
20

Ικανοποιημένος

16,667

Αρκετά Ικανοποιημένος

15
10

Πολύ Ικανοποιημένος
6
2,667

5
0
Επάρκεια Εκπ. Εγκατ.
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Πίνακας Β21: παράθεση του υποκριτηρίου Φοιτητική Λέσχη

45

41,333

40
35
Μη ικανοποιημένος

30
25

Λίγο Ικανοποιημένος

23,333

21,333

Ικανοποιημένος

20
15

Αρκετά Ικανοποιημένος

12,667

Πολύ Ικανοποιημένος

10
5

1,333

0
Φ οιτητική Λέσχη

Πίνακας Β22: παράθεση του υποκριτηρίου Επάρκεια Μηχανογραφικού
Κέντρου

40

34,667

35

30

30

26,667

Μη ικανοποιημένος

25

Λίγο Ικανοποιημένος

20

Ικανοποιημένος

15

Αρκετά Ικανοποιημένος

10
5

Πολύ Ικανοποιημένος
5,333

3,333

0
Επάρκεια Μηχ. Κέντρου
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Πίνακας Β23: παράθεση της Ολικής Ικανοποίησης

60

56

50
Μη ικανοποιημένος

40

Λίγο Ικανοποιημένος

30,667
30

Ικανοποιημένος
Αρκετά Ικανοποιημένος

20

Πολύ Ικανοποιημένος

12

10
1,333

0

0
ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πίνακας Β25: παράθεση του διαγράμματος Ολικής Ικανοποίησης

100

100
80
60
40,083

40
20
0

20,083

30,083

0
Μη
ικανοπ οιημένος

Λίγο
Ικανοπ οιημένος

Ικανοπ οιημένος

Αρκετά
Ικανοπ οιημένος

Πολύ
Ικανοπ οιημένος
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Πίνακας Β26: διαγράμματα απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας

Πίνακας Β27: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης κριτηρίων

182

Πίνακας Β28: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης 1ου υποκριτηρίου

Πίνακας Β29: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης 2ου υποκριτηρίου

183

Πίνακας Β30: παράθεση διαγράμματος βελτίωσης 3ου υποκριτηρίου

184

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

185

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΟΥΤΕ

ΔΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜ/ΔΙΑΦ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ

Το πτυχίο του ΜΠΔ
είναι αναγνωρίσιμο στην
αγορά εργασίας

14%

48%

14%

24%

0%

Οαπόφοιτος έχει
μεγάλη επαγγελματική
ευελιξία

24%

66%

10%

0%

0%

Το πτυχίο του ΜΠΔ δεν
προσφέρει εξειδίκευση

4%

40%

40%

12%

4%

Ο απόφοιτος ΜΠΔ έχει
τα κατάλληλα εφόδια για να
επιτύχει στην επαγγελματική
του σταδιοδρομία

34%

62%

4%

0%

0%

Το πτυχίο του ΜΠΔ
είναι ανταγωνιστικό σε
σχέση με τα άλλα πτυχία
των μηχανικών

16%

38%

32%

14%

0%

Πίνακας 7-1
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στατιστικά στοιχεία και αναλυτικοί πίνακες από την
ανάλυση της MOUSA

Πίνακας Γ1: Ανάλυση των υποκριτηρίων

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Γνώση του αντικειμένου εργ.
2. Επιστημονικές γνώσεις
3. Διοικητικές Ικανότητες
4. Ευελιξία στον εργασιακό χώρο
5. Ικανότητες Επίλ., Αναγν.& Διατύπ.
6. Παραγωγικότητα

Πίνακας Γ2: Συνάρτηση Ολικής Ικανοποίησης

Μη Ικ.

Λίγο Ικ.

Αρκετά Ικ.

Πολύ Ικ.
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Πίνακας Γ3: Διάγραμμα Βελτίωσης

189

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Πίνακας Σχολών

190

Σχολή
Aoyama Gaokin
University
Asian Institute of
Technology
Auburn University
Ben Gurion University of
Negev
Berkeley University
Bilkent University

Τμήμα
Industrial & Systems Engineering

url
www.aoyama.ac.jp/en/academic/scienc
e/Industsys.html

Χώρα
Ιαπωνία

Industrial Systems Engineering

www.ise.ait.ac.th

Ταϊλάνδη

Industrial & Systems Engineering

www.eng.auburn.edu/programs/insy/in
dex.html

ΗΠΑ

http://www.ie.bgu.ac.il

Ισραήλ

www.ieor.berkeley.edu/index.htm

ΗΠΑ

www.ie.bilkent.edu.tr

Τουρκία

Industrial Engineering &
Management Eng
Industrial Engineering &
Operations Research
Industrial Engineering &
Operations Research
Systems Science & Industrial
Engineering

Bogazici University

Industrial Engineering

Bradley University

Industrial Manufacturing
Engineering & Technology

www.ssie.binghamton.edu/pages/organ
izations.shtml
www.boun.edu.tr/undergraduate/engin
eering/industrial_engineering.html
www.bradley.edu/cegt/departments/ind
ex.html

Industrial Engineering

www.sci.csuhayward.edu/engineering/

ΗΠΑ

Industrial Engineering
Industrial Engineering

http://ie.cankaya.edu.tr
www.ctech.ac.za/facu/eng
www.cityu.edu.hk/prospectus/ba/fse/m
eem/ba-002-meem-01/ba-002-meem01.htm

Τουρκία
Νότια Αφρική

www.ieor.columbia.edu

ΗΠΑ

www.orie.cornell.edu

ΗΠΑ

www.dal.ca/~ieweb/ie_2362.html
www.dlsu.edu.ph/academics/programs/
undergraduate/coe/bs_mem01.asp

Καναδάς

Binghamton University

California State
University at
Hayward
Cankaya University
Cape Technicon
City University of Hong
Kong

Industrial Engineering &
Engineering Management

Columbia University in
New York

Delhi College of
Engineering

Industrial Engineering &
Operations Research
Operations Research & Industrial
Engineering
Industrial Engineering
Manufacturing Engineering &
Management
Production & Industrial
Engineering

Eccole Centrale Paris

Industrial & Systems Engineering

Cornnel University
Dalhousie University
De La Salle University

Escuela de Igeneria de
Antioqua
Escuela Politecnica
Superior de
Elche
FAMU-FSU College
Feng Chia University
George Washington
University
Georgia Institute of
Technology
Hong Kong Polytechnic
University
Hong Kong University of
Science &
Technology
Hosei University

Industrial Engineering
Industrial Engineering

ΗΠΑ
Τουρκία
ΗΠΑ

Χονγκ Κονγκ

Φιλιππίνες

www.dceonline.net/production.html

Ινδία

www.ecp.fr/en/F-recherche/F2formations_doctorales/F2-1-dea/dea4.html
www.eia.edu.co/educacion/pregrados/i
ng_industrial.htm

Γαλλία
Κολομβία

www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp
?tit=83

Ισπανία

Industrial Engineering
Industrial Engineering & System
Management
Engineering Management &
Systems Engineering

www.ie.eng.fsu.edu
www.fcu.edu.tw/english/dep/coe/ie/ind
ex.htm

ΗΠΑ

www.emse.gwu.edu

ΗΠΑ

Industrial & Systems Engineering

www.isye.gatech.edu

ΗΠΑ

Industrial & Systems Engineering

www.ise.polyu.edu.hk

Χονγκ Κονγκ

Industrial Engineering and
Engineering Management

www.ieem.ust.hk

Χονγκ Κονγκ

Industrial & Systems Engineering

www.hosei.ac.jp/english/eng/industrial

Ιαπωνία

Ταϊβάν
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eng.htm
Indian Institute of
Technology
Kharagpur
Istanbul Kultur University
JÖNKÖPING
UNIVERSITY
Kansas State University
Kasetsart University
Kuwait University
Lappeenranta University
of Technology
Lehigh University
Lousiana Tech University
Marmara University
Mehran University of
Engineering &
Technology
Middle East Technical
University
Mississippi State
University
MNN Institute of
Technology
Mohawk College
Montana State University

Industrial Engineering &
Management

www.iitkgp.ernet.in/departments/home
.php?deptcode=IM

Ινδία

Industrial Engineering

http://eng.iku.edu.tr/iku_eng_departme
nt.asp?department=indeng

Τουρκία

www.ing.hj.se/eng

Σουηδία

http://cheetah.imse.ksu.edu

ΗΠΑ

Industrial Engineerng &
Management
Industrial & Manufacturing
Systems Engineering
Industrial Engineering
Industrial & Management
Systems Eng.
Industrial Engineering &
Management
Industrial & Systems Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering

www.eng.ku.ac.th/~ie/

Ταϊλάνδη

www.eng.kuniv.edu.kw/ind/ind.html

Κουβεϊτ

www.iem.lut.fi/tuta/english.html

Φινλανδία

www.lehigh.edu/~inime
www.latech.edu/tech/engr
www.eng.marmara.edu.tr

ΗΠΑ
ΗΠΑ
Τουρκία

Industrial Engineering &
Management

www.muet.edu.pk/in

Πακιστάν

Industrial Engineering

www.ie.metu.edu.tr

Τουρκία

Industrial Engineering

www.ie.msstate.edu

ΗΠΑ

Mechanical & Production
Engineering
Industrial Engineering
Technology - Management
Mechanical and Industrial
Engineering
Industrial Engineering

www.mnnit.ac.in/academics/departmen
t/mechanical_engg.htm
www.mohawkc.on.ca/dept/indmech/in
dengty
www.montana.edu/wwwcat/programs/
mie.html#MIE#IME
www.msoe.edu/me/ie

Production Engineering

www.nitt.edu/departments/prod/index.
html

Ινδία

Ινδία
Καναδάς
ΗΠΑ

MSOE
National Institute of
Technology
Tiruchirappalli
National Tsing Hua
University
National University of
Singapore
North Carolina A&T
State University
North Carolina State
University
North Dakota State
University

Industrial Engineering

www.ie.nthu.edu.tw/english

Ταϊβάν

Industrial & Systems Engineering

www.ise.nus.edu.sg

Σιγκαπούρη

Industrial & Systems Engineering

www.ncat.edu/~acdaffrs/departmentofi
ndustrialengineering.htm

ΗΠΑ

Industrial Engineering

www.ie.ncsu.edu

ΗΠΑ

Industrial Engineering &
Management

Northeastern University

Industrial Engineering

www.ndsu.edu/ndsu/academic/factshee
ts/eng_arch/industrial.shtml
www.coe.neu.edu/Depts/MIE/About/A
bout.html

Ohio State University
Ohio University
Oklahoma State
University
Politechnico di Milano
Polytechnic University of
Puerto Rico
Princeton University

Industrial Welding & Systems
Engineering
Industrial & Manufacturing
Systems Engineering
Industrial Engineering &
Management
Management Economics &
Industrial Engineering

ΗΠΑ

ΗΠΑ
ΗΠΑ

www.osu.edu/index.php

ΗΠΑ

http://webise.ent.ohiou.edu/

ΗΠΑ

www.okstate.edu/ceat/iem

ΗΠΑ

www.dig.polimi.it

Ιταλία

Industrial Engineering

www.pupr.edu

Πόρτο Ρίκο

Engineering and Management
Systems

www.sor.princeton.edu

ΗΠΑ
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Purdue University
Rensselaer Polytechnic
Institute
Rutgers University
Ryerson University
Sharif University of
Technology
Slovak University of
Technology
South Dakota School of
Mines &
Technology
Southern Polytechnic
State Univ.
Stellenbosch University
Suranaree University
Tampere University of
Technology
Technical University of
Denmark
Technikon Witwatersrad
Technion - Israel Institute
of Technology
Tennessee Tech
University
Texas A & M University
Tunghai University
Tuotantotalouden Osasto

Industrial Engineering
Decision Sciences & Engineering
Systems
Industrial & Systems Engineering
Industrial Eng

University of Houston
University of Illinois at
Urbana
Campaign
University of Louisville
University of Mauritius
University of Michigan

http://coewww.rutgers.edu/ie/
www.ryerson.ca/programs/industrial.ht
ml

ΗΠΑ
Καναδάς

Production Engineering &
Management

www.sjf.stuba.sk

Σλοβακία

Industrial Engineering

www.hpcnet.org/cgibin/global/a_bus_card.cgi?SiteID=714
20

ΗΠΑ

Industrial Engineering

http://iet.spsu.edu

ΗΠΑ

Industrial Enginering

www.ie.sun.ac.za
www.sut.ac.th/engineering/Industrial/N
ewWeb/home&bulletinboard.asp

Ν. Αφρική

http://pe.tut.fi/pe.nsf

Φινλανδία

Industrial Engineering

Ταϊλάνδη

Industrial Engineering &
Management
Manufacturing Engineering &
Management
Industrial Engineering
Industrial Engineering &
Management

www.ipl.dtu.dk/index/gb

Δανία

www.twr.ac.za/detail.cfm
www.undergraduate.technion.ac.il/engl
ish-index.html

Νότια Αφρική

Industrial & Systems Engineering

www.ime.tntech.edu/Dep.htm

ΗΠΑ

Industrial Engineering
Industrial Engineering &
Enterprise Information
Industrial Engineering &
Mamagement

http://ie.tamu.edu
www.thu.edu.tw/english/02_01_03_04
_IEEI.htm

ΗΠΑ

Mechanical Engineering &
Industrial Management

University of Hong Kong

ΗΠΑ

Ιορδανία

Universidade do Porto

University of Buffalo
University of Central
Florida
University of Florida

www.rpi.edu/dept/dses/www

http://sharif.edu/~indinfo

Industrial Engineering

University of Bolzano

ΗΠΑ

Industrial Engineering

Universidad de Navarra

University of Alabama
Huntsville
College of
Engineering
University of Arizona
University of Arkansas

https://engineering.purdue.edu/IE/Acad
emics/IE

Industrial & Sys. Eng. &
Engineering Manag.

Ισραήλ

Ταϊβάν

www.tuta.hut.fi
www.tecnun.es/English/curriculums/in
dustrial.htm
www.fe.up.pt/si_uk/cursos_geral.Form
View?P_CUR_SIGLA=LGEI

Φινλανδία
Ισπανία
Πορτογαλία

www.engdl.uah.edu/iseem

ΗΠΑ

www.sie.arizona.edu
www.ineg.uark.edu

ΗΠΑ
ΗΠΑ

www.unibz.it

Ιταλία

www.eng.buffalo.edu/Departments/ie

ΗΠΑ

www.ie.ucf.edu

ΗΠΑ

www.ise.ufl.edu

ΗΠΑ

www.hku.hk/imse/imsehome.html

Χονγκ Κονγκ

www.egr.uh.edu/IE

ΗΠΑ

Mechanical & Industrial
Engineering

www.mie.uiuc.edu

ΗΠΑ

Industrial Engineering
Industrial & Production
Enggineering
Industrial & Operations

www.louisville.edu/speed/industrial
www.uom.ac.mu/Faculties/foe/MPE/o
verview_dept.htm
www.ioe.engin.umich.edu

ΗΠΑ

Systems & Industrial Engineering
Industrial Engineering
Logistics & Production
Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering &
Management
Industrial & Systems Engineering
Industrial & Manufacturing
Systems Engineering
Industrial Engineering

Αγ. Μαυρίκιος
ΗΠΑ
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University of Milwaukee
University of Minho
University of MisouriRola
University of MissouriColumbia
University of NebraskaLincoln
University of Oulou
University of Philippines
- Dilman
University of Pittsburgh
University of Pretoria
University of Rhode
Island
University of South
Florida
University of Southern
California
University of Southern
Mississippi
University of Tennessee
University of Texas
Arlington
University of Texas El
Paso
University of Toledo
University of Travancore
University of West
Bohemia
University of Widsor
University of Winconsin Madison
University of Wisconsin Palateville
Virginia Polytechnic
Institute
Wayne State University
West Virginia University

Engineering
Industrial & Manufacturing
Engineering
System & Production Engineering

www.uwm.edu/CEAS/departmentsIM
E.html
www.eng.uminho.pt/english/Introducti
on.htm

ΗΠΑ
Πορτογαλία

Engineering Management

www.umr.edu

ΗΠΑ

Industrial & Manufacturing
Systems Engineering
Industrial and Management
Systems Engineering
Industrial Engineering &
Management

www.engineering.missouri.edu/industri
al.htm

ΗΠΑ

www.engr.unl.edu/ie

ΗΠΑ

www.oulou.iem.index.htm

Φινλανδία

www.engg.upd.edu.ph/ie/acadprogs_bs
ie.htm
www.ie.pitt.edu/index.html
http://ie.up.ac.za
www.egr.uri.edu/ime/Evening/evening.
htm

ΗΠΑ
Νότια Αφρική

http://ie.eng.usf.edu/

ΗΠΑ

Industrial & Systems Engineering

www.usc.edu/dept/ise

ΗΠΑ

Industrial Engineering

www.usm.edu/engineeringtech/iet/inde
x.shtml

ΗΠΑ

www.engr.utk.edu/ie

ΗΠΑ

www.uta.edu/ie

ΗΠΑ

www.utep.edu/meandie

ΗΠΑ

Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Industrial & Manufacturing
Engineering
Industrial & Management
Systems Eng.

Φιλιππίνες

ΗΠΑ

Industrial & Information
Engineering
Industrial & Manufacturing
Systems Engineering
Mechanical & Industrial
Engineering
Mechanical & Industrial
Engineering
Industrial Engineering
Industrial Engineering &
Management
Industrial & Manufacturing
Systems Engineering

www.mime.eng.utoledo.edu

ΗΠΑ

www.cet-india.org/cet3/under.htm
http://rko.zcu.cz/leon/detail_depart.php
3?id=45
www.uwindsor.ca/units/engindustrial/IMSE.nsf

Ινδία

Industrial Engineering

www.engr.wisc.edu/ie

ΗΠΑ

Industrial Engineering

www.uwplatt.edu/ie

ΗΠΑ

Industrial & Systems Engineering

www.ise.vt.edu

ΗΠΑ

Industrial & Manufacturing
Engineering
Industrial & Management
Systems Eng.

http://mie.eng.wayne.edu/undergrad/in
dex.html

ΗΠΑ

www.imse.cemr.wvu.edu

ΗΠΑ

Τσεχία
Καναδάς

Worchester Polytechnic
Institute

Industrial Engineering

www.admissions.wpi.edu/Academics/P
rograms/ie.html

ΗΠΑ

Wright State University

Biomedical Industrial & Human
Factors Engineering

www.cs.wright.edu/bie

ΗΠΑ

Industrial & Systems Engineering

www.eng.ysu.edu/~isegr/

ΗΠΑ

Industrial Engineering &
Management
Industrial Engineering

www.iem.yzu.edu.tw/english/default.ht
m

Ταϊβάν

Youngstown State
University
Yuan Ze University
FH - Technicum Wien
FH - Bingen

Industrial Engineering

Αυστρία
www.fhbingen.de/~fbm/studium/stud_wi.html

Γερμανία
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Universitat Hanover
University of Applie
Sciences
Technical University Hamburg
TUHH
FH – Solothurn
Pontificia Universitat
Catholica Peru

Industrial Engineering
Business & Engineering
Industrial Engineering

www.fhwn.ac.at

Γερμανία
Αυστρία

www.tu-harburg.de/hwi

Γερμανια

Industrial Engineering
Industrial Engineering

Ελβετία
www.pucp.edu.pe/secc/industria

Περού
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