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Τον Δεκέμβριο 2019, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Αιγαίου υποβλήθηκε – ύστερα από αίτησή του – σε 
διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) από ανεξάρτητη 
Επιτροπή, σύμφωνα με την πρόβλεψη και τις απαιτήσεις του Ν. 4009/2011, τις αρχές του 
Προτύπου Ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας (ESG) του ΕυρωπαϊκούY 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αποτελούμενη κυρίως από Έλληνες πανεπιστημιακούς του 
εξωτερικού πραγματοποίησε συναντήσεις με καθηγητές/τριες, φοιτητές/τριες και 
αποφοίτους του Τμήματος, καθώς και διοικητικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες της περιοχής. Σε συνέχεια αυτών των εκτενών συναντήσεων και συζητήσεων που 
διήρκησαν 3 ημέρες, αλλά και της μελέτης του Προγράμματος και του Οδηγού Σπουδών, της 
Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος, των υφιστάμενων αξιολογήσεων και του Στρατηγικού 
Σχεδίου που το Τμήμα έχει εκπονήσει (2019-2023), η Επιτροπή συνέταξε την έκθεσή της. 

Τα πορίσματα της Επιτροπής ανέδειξαν τους καρπούς της διαρκούς και επίμονης 
προσπάθειας που το Τμήμα καταβάλλει στα 22 χρόνια λειτουργίας του: να προσφέρει ένα 
υψηλό επίπεδο σπουδών σε ένα ανθρώπινο και φιλικό περιβάλλον. 

Όπως διαπιστώνει η Επιτροπή Πιστοποίησης, το Τμήμα διασφαλίζει έναν σημαντικό 
συνδυασμό: την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και τη στέρεη θεωρητική προσέγγιση και 
γνώση για την επίλυση προβλημάτων, χαρακτηριστικά που βρίσκονται στο επίκεντρο των 
επαγγελματικών απαιτήσεων για έναν Μηχανικό σήμερα. Η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα 
Εργαστήρια και τη δυνατότητα που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και στις φοιτήτριές 
του να παρακολουθούν ενεργά και να συμμετέχουν στη σύγχρονη και διαρκώς εξελισσόμενη 
έρευνα, στα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών που προσφέρει. Για τον λόγο αυτό, όπως 
επισημαίνεται στην έκθεση, οι απόφοιτοι  έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να 
πραγματοποιήσουν υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Επιτροπή στη θετική εικόνα που υπάρχει για το Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και τους/τις αποφοίτους του στην αγορά 
εργασίας, καθώς η υψηλή ποιότητα του ακαδημαϊκού προγράμματος προσφέρει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: 91% των αποφοίτων του Τμήματος εργάζονται με καθεστώς 
πλήρους απασχόλησης, ενώ το 49% αυτών βρίσκουν εργασία μέσα στους πρώτους τρεις 
μήνες από την αποφοίτησή τους.  

Η Επιτροπή Πιστοποίησης ανέδειξε στην έκθεσή της τις ισχυρές και διαρκείς σχέσεις 
συνεργασίας και υποστήριξης που υπάρχουν μεταξύ των καθηγητών/τριών και των 
φοιτητών/τριών. Διαπίστωσε μάλιστα ότι οι διδάσκοντες/ουσες είναι προσιτοί/ές και 
πρόθυμοι/ες να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ένα 
χαρακτηριστικό που – όπως αναφέρεται στην Έκθεση – δεν συναντιέται σε αυτό το επίπεδο 
σε μεγαλύτερα Πανεπιστήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή διαπίστωσε στις 
συναντήσεις που είχε με τους/τις φοιτητές/τριες ότι αυτοί/ες εκτιμούν ιδιαίτερα την 
υποστήριξη που λαμβάνουν από τους/τις καθηγητές/τριες και εν γένει τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες, αλλά και το προσωπικό του Τμήματος.  



 
Η θετική εικόνα, η δυναμική και οι επιδόσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων αποτυπώθηκε στη «βαθμολογία» που έλαβε από την Επιτροπή 
Πιστοποίησης. Μία βαθμολογία εξαιρετικά υψηλή, καθώς αξιολογήθηκε με τον ανώτατο 
βαθμό (Πλήρης Συμμόρφωση) στις 9 από τις 10 κατηγορίες αξιολόγησης. 


