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1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013‐14.

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
2.1 Προπτυχιακές σπουδές
 Αναμόρφωση πτυχών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και κατοχύρωση του
πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 Κατά το ακαδ. έτος 2013‐14 εγγράφηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 361
φοιτήτριες/ητές όλων των κατηγοριών, από τους οποίους 36 μέσω του προγράμματος
ανταλλαγής Erasmus, ενώ αποφοίτησαν 256.
 Κατά το ακαδ. έτος 2014‐15 εγγράφηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 426
φοιτήτριες/ητές όλων των κατηγοριών, από τους οποίους 40 μέσω του προγράμματος
ανταλλαγής Erasmus, ενώ αποφοίτησαν 202.
2.2 Μεταπτυχιακές σπουδές
 Τελική υποβολή, έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ του αναμορφωμένου προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών με έναρξη ισχύος από το ακαδ. έτος 2014‐15 μέχρι το ακαδ. έτος
2021‐22.
 Κατά το ακαδ. έτος 2013‐14 εγγράφηκαν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Α
Κύκλου 43 φοιτήτριες/ητές, ενώ αποφοίτησαν 31, και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών Β Κύκλου 12 φοιτήτριες/ητές, ενώ αποφοίτησαν 11.
 Κατά το ακαδ. έτος 2014‐15 εγγράφηκαν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Α
Κύκλου 44 φοιτήτριες/ητές, ενώ αποφοίτησαν 20, και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών Β Κύκλου 12 φοιτήτριες/ητές, ενώ αποφοίτησαν 4.
2.3 Μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
 Το διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό του Τμήματος από το 2010 κ.ε. βαίνει μειούμενο.
Λόγω συνταξιοδότησης αποχώρησαν έξι (6) μέλη, απεβίωσαν δύο (2) μέλη, ενώ
διορίστηκαν έξι (6) μέλη που είχαν εκλεγεί κατά το παρελθόν και πραγματοποιήθηκαν
δεκατέσσερεις (14) εξελίξεις μελών σε ανώτερη βαθμίδα. Όλες οι κενωθείσες θέσεις που
προκηρύχθηκαν και υπερβαίνουν τις είκοσι (20) έχουν επιστραφεί από το υπουργείο. Η
δυναμικότητα του Τμήματος είναι 56 (31/8/2015).
 Τέσσερις συνάδελφοι (δύο αλλοδαποί και δύο Έλληνες) αναγορεύθηκαν επίτιμοι
διδάκτορες του Τμήματος.
2.4 Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
Στα υπάρχοντα πέντε (5) μέλη προστέθηκαν άλλα δύο μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), ενώ δρομολογήθηκε και η αναβάθμιση των καθηκόντων όλων των
μελών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2.5 Συνεργασίες
 Υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με αρκετά σχολεία Βάθμιας Εκπαίδευσης για την
ευχερέστερη πρακτική άσκηση των φοιτητριών/ητών, αλλά και με Τμήματα Φιλολογίας
του εξωτερικού, εκτός Προγράμματος Erasmus.
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 Μετά από αίτημα για συνεργασία με το Shanghai International Studies University που έγινε
αποδεκτό, υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
προσλήφθηκε από το πανεπιστήμιο αυτό και διδάσκει νέα ελληνική γλώσσα και
φιλολογία.
 Συμμετοχή του Τμήματος, οικονομική ή άλλη, στη (συν)διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων
και εκθέσεων.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν δραματικά με ανυπολόγιστες προς
το παρόν συνέπειες κυρίως για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Παρά ταύτα, καταβλήθηκε
ιδιαίτερη προσπάθεια οι πόροι για τη βιβλιοθήκη και την ερευνητική δραστηριότητα του
Τμήματος να μην υποστούν μεγάλες περικοπές, αλλά και οι ανάγκες για ανανέωση του
εξοπλισμού του Τμήματος (κυρίως της Γραμματείας και του Εργαστηρίου) να καλυφθούν.
 Κατά το οικονομικό έτος 2013 χορηγήθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 23.511,72€
και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 20.452,23€, ποσά τα οποία, με
εισήγηση των Διευθυντών των Τομέων και απόφαση της Συνέλευσης, δαπανήθηκαν για τις
ανάγκες της Γραμματείας, των Τομέων, της Βιβλιοθήκης και των συνεδρίων που
διοργάνωσαν οι τρεις Τομείς.
 Κατά το οικονομικό έτος 2014 χορηγήθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 18.159,90€
και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 45.365,05€, ποσά τα οποία, με
εισήγηση των Διευθυντών των Τομέων και απόφαση της Συνέλευσης, δαπανήθηκαν για τις
ανάγκες της Γραμματείας, των Τομέων και της Βιβλιοθήκης.
 Κατά το οικονομικό έτος 2015 πιστώθηκαν, χωρίς προς το παρόν να μπορούν να
εκταμιευθούν, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ως προκαταβολή 8.052,11€, ενώ από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 19.679.19€. Επίσης, εκκρεμεί και η
εκταμίευση ενός ποσού 7.000€ (του τελευταίου) από τον προϋπολογισμό για τη
λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Οι τακτικές και έκτακτες συναντήσεις με τους Διευθυντές των Τομέων συνεχίστηκαν για τον
καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων και των δράσεων του Τμήματος.
4.1 Προσωπικό
Λόγω της διαθεσιμότητας, υπήρξε αυξομείωση του διοικητικού προσωπικού που προκάλεσε
πολλές δυσκολίες στην απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος και γι' αυτό έγιναν αρκετές
εσωτερικές μετακινήσεις. Αποχώρησαν τέσσερις υπάλληλοι, από τους οποίους οι τρεις
επανήλθαν αλλά η μία συνταξιοδοτήθηκε. Επίσης, αποχώρησε μία υπάλληλος με σύμβαση
εργολαβίας, μετακινήθηκε μία υπάλληλος σε άλλο Τμήμα του ΑΠΘ, η οποία αντικαταστάθηκε
με μετακίνηση υπαλλήλου από άλλο Τμήμα του ΑΠΘ, ενώ συνταξιοδοτήθηκε και δεύτερη
υπάλληλος. Η δυναμικότητα του διοικητικού προσωπικού είναι έξι υπάλληλοι, από τους
οποίους τρεις (3) στη γραμματεία, δύο (2) στη Βιβλιοθήκη και μία (1) για τη γραμματειακή
υποστήριξη των Τομέων, και πέντε (5) με σύμβαση εργολαβίας, από τους οποίους τρεις (3)
στη γραμματεία και δύο (2) στη Βιβλιοθήκη.
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4.2 Επιτροπές
Για την ευχερέστερη παρακολούθηση των θεμάτων που ανακύπτουν, εκτός από τις
υφιστάμενες, ενεργοποιήθηκαν η επιτροπή προπτυχιακών σπουδών, την οποία απαρτίζουν οι
ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, και η επιτροπή βιβλιοθήκης.
4.3 Βιβλιοθήκη
Ενοποιήθηκαν λειτουργικά οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
χρηστών και ανατέθηκε από τη Συνέλευση στην επιτροπή βιβλιοθήκης η παρακολούθηση της
ομαλής λειτουργίας.

