
Διαδικασία αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας υποψήφιων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών ΕΜΠ (επικαιροποίηση 2019) 

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στις ακόλουθες αποφάσεις της ΓΣ της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών: 

1. Απόφαση της Συνεδρίασης στις 15-3-2016, σύμφωνα με την οποία τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των διδασκόντων και μαθημάτων από τους φοιτητές δημοσιοποιούνται δια της 

ιστοσελίδας της με απεριόριστη πρόσβαση, υπό τον όρο ότι η φοιτητική συμμετοχή φτάνει ή 

ξεπερνά το 40% του αριθμού των πρωτοεγγραφόμενων φοιτητών ανά μάθημα. Το ποσοστό 

αυτό μπορεί να είναι και μικρότερο αν υπάρχει συναίνεση των διδασκόντων. 

2. Επικαιροποίηση της ως άνω απόφασης (συνεδρ. 28/5/2019), μετά από εισήγηση της ΕΠΣ 

(συνεδρ. 20/3/2019) και ψηφοφορία με μία αρνητική ψήφο, σύμφωνα με την οποία το 

ποσοστό 40% καταργείται και αντικαθίσταται από ελάχιστο αριθμό 30 φοιτητών που έχουν 

συμπληρώσει ερωτηματολόγια σε υποχρεωτικά μαθήματα κορμού ή 10 φοιτητών για τα 

υπόλοιπα μαθήματα. 

3. Απόφαση της συνεδρίασης στις 20-3-2018 (θέμα 6, «Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας 

υποψήφιων μελών ΔΕΠ») μετά από ψηφοφορία στην οποία υπήρξε μία αρνητική και μία 

λευκή ψήφος και επικύρωση (με δύο αρνητικές ψήφους) στη συνεδρίαση στις 22-5-2018 της 

ΓΣ. 

Η ΓΣ τις Σχολής προκειμένου να καθορίσει τη διαδικασία αξιολόγησης έλαβε υπόψη: 

α) Τον Ν. 4009/2011 όπως ισχύει και ειδικότερα όσα αναφέρονται σε αυτόν για την αξιολόγηση του 

διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ και ιδίως η παρ. 1δ του άρθρου 19, η οποία προστέθηκε με τον Ν. 

4521/2018 (άρθρο 9) και προβλέπει ότι: «Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο 

συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική 

δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει 

συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, 

συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του 

υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά». 

β) Τον Ν. 3374/2005, και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 5 που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι «Οι 

απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηματολόγια από τους φοιτητές ή σπουδαστές εκφράζουν τις 

απόψεις των ερωτώμενων για την ποιότητα της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των 

μαθημάτων, τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές. Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους φοιτητές ή σπουδαστές εθελοντικά, ανώνυμα και χωρίς 

προειδοποίηση στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων που παρέχονται κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου και υπό την παρακολούθηση της ΟΜ.Ε.Α., με τη συνεργασία των διδασκόντων». 

γ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΜΠ και συγκεκριμένα το άρθρο 6, παρ. 5, «Ανάδραση του 

συστήματος των σπουδών: Αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων από τους φοιτητές», σύμφωνα 

με το οποίο «Όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα [των ερωτηματολογίων] διαβιβάζονται στον Πρύτανη 

και στους Προέδρους των Τμημάτων (τα σχετικά με το Τμήμα τους), οι οποίοι και οφείλουν να τα 

αξιοποιούν, κατά τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». 

δ) Την Εισήγηση του Κοσμήτορα στις 20-3-2018 που βασίστηκε στον σχετικό Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 628/τ. Β, 1 Μαρτίου 2017, Απόφαση Αριθμ. 120/3895 «Διαδικασία 



προκήρυξης και επιλογής και εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, ανανέωσης και 

μονιμοποίησης των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών». 

ε) Την εμπειρία από πρακτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί στη Σχολή ως προς την διαδικασία 

δοκιμαστικών μαθημάτων στο πλαίσιο εκλογής μελών ΔΕΠ. 

Η διαδικασία αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας υποψήφιων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών ΕΜΠ καθορίζεται ως εξής: 

1. Ο Κοσμήτορας έχει την ευθύνη της υποβολής των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα 

ερωτηματολόγια των φοιτητών σχετικά με τη διδακτική ικανότητα ενός μέλους ΔΕΠ, στην Τριμελή 

Εισηγητική Επιτροπή και το εκλεκτορικό Σώμα, όταν αυτός κρίνεται για εκλογή ή εξέλιξη, ανανέωση 

ή μονιμοποίηση προκειμένου η αξιολόγηση αυτή να ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της εισηγητικής 

έκθεσης και στη λήψη της απόφασης του εκλεκτορικού σώματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 

κατώτατο όριο στατιστικής επάρκειας της πληροφορίας, εξαιρούνται της εν  λόγω υποβολής τα 

αναλυτικά στοιχεία των ερωτηματολογίων για μαθήματα που ο αριθμός φοιτητών που τα 

συμπλήρωσε είναι μικρότερος του 10. Τα μέλη των εισηγητικών επιτροπών και εκλεκτορικών 

σωμάτων  οφείλουν να χειρίζονται τα στοιχεία που τους διαβιβάζονται με διακριτικότητα και 

εχεμύθεια, εκτός από την περίπτωση που η φοιτητική συμμετοχή φτάνει ή ξεπερνά τους 30 φοιτητές 

για υποχρεωτικό μάθημα κορμού ή τους 10 φοιτητές για οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μαθήματα, 

οπότε τα στοιχεία είναι ελεύθερα διαθέσιμα μέσω των ιστοσελίδων της Σχολής. 

2. Για τη διδακτική ικανότητα υποψηφίων μελών ΔΕΠ που έχουν προηγούμενο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής ζητούνται με ευθύνη του Κοσμήτορα στοιχεία της αξιολόγησης απευθείας 

από το ΑΕΙ στο οποίο ο υποψήφιος έχει επιτελέσει το εν λόγω διδακτικό έργο. 

3. Η διδακτική ικανότητα υποψηφίων που δεν είναι μέλη της Σχολής αξιολογείται με βάση ένα 

δοκιμαστικό μάθημα, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές της Σχολής και όσα μέλη του εκλεκτορικού 

σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος επιθυμούν. Υποψήφιοι που είναι μέλη ΔΕΠ της Σχολής 

έχουν τη δυνατότητα, εφόσον οι ίδιοι επιθυμούν, να συμπεριληφθούν στη διαδικασία δοκιμαστικών 

μαθημάτων. Το θέμα του μαθήματος επιλέγεται από τον υποψήφιο, και  πρέπει να είναι στον πυρήνα 

του γνωστικού αντικειμένου και να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Το περιεχόμενο 

της διάλεξης θα πρέπει να είναι κατανοητό από φοιτητές. Ενδεικτικός χρόνος της διάλεξης είναι τα 

30 λεπτά, ενώ σε κάθε υποψήφιο διατίθενται επιπλέον 5 λεπτά για να παρουσιάσει συνοπτικά τα 

ακαδημαϊκά του στοιχεία, καθώς και 10 λεπτά για απάντηση σε ερωτήσεις που θα του υποβληθούν 

από μέλη του ακροατηρίου. Με τεχνική επιμέλεια της Γραμματείας της Σχολής, η όλη διαδικασία 

μεταδίδεται ζωντανά μέσω του διαδικτύου, ώστε να μπορούν να την παρακολουθούν 

απομακρυσμένα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, της ΓΣ και φοιτητές, μαγνητοσκοπείται και 

παρέχεται στο διαδίκτυο, ώστε τυχόν κωλυόμενα μέλη να μπορούν να την παρακολουθήσουν σε 

εύθετο χρόνο. Η όλη διαδικασία προεδρεύεται από τον Κοσμήτορα ή, τη απουσία του, από το 

αρχαιότερο φυσικώς παρόν μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής που είναι και μέλος της Σχολής. 

Αθήνα 28/5/2019 

 

Ο Κοσμήτορας 

 

Ν. Λαγαρός 


