  

Αντιπρυτανεία Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
Συνοπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων
Ιανουάριος 2013 – Ιούνιος 2014
Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Δέσπω Αθ. Λιάλιου,
Καθηγήτρια Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Με τη συνεργασία των:
Μ. Μπουχουρούδη, Θ. Γαζοπούλου, Αικ, Καλλιαρίδου, Ι. Γεωργιάδου, Ε.
Κωτσάκη, Μ. Βλάχου, Ε. Χρυσοβελίδου, Ε. Κοιλιαράκη, Ν. Γρηγοριάδη, Μ.
Σεραφίδου, Αικ. Νάστα, Ε. Κουτούση
Συντονισµός-Επεξεργασία:
Γραφείο Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθεσεων και Προσωπικού:
Α. Τζανεράκη [Μερική σύµπραξη: Δ. Κοντάκης]
Επιµέλεια:
Αντιπρύτανις Δέσπω Αθ. Λιάλιου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιούλιος 2014

  

1  

Αναπληρώώτρια   Πρύύτανη,   Αντιπρύύτανις   Ακαδηµμαϊκώών   Υποθέέσεων   &   Προσωπικούύ,   Καθηγήήτρια   Δέέσπω   Αθ.  
Λιάάλιου    
Συνοπτικήή  παρουσίίαση  δραστηριοτήήτων    (01/2013-‐‑06/2014)  

Περιεχόµενα
Εισαγωγή

3

Α. Θέµατα Σπουδών

5

1. Τµήµα Σπουδών

5

2. Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (ΤΕΕΠ)

11

3. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων

21

4. Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

35

5. Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ)

59

6. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ)

65

Β. Θέµατα Διασύνδεσης-Σταδιοδροµίας
Τµήµα Διασύνδεσης

75
75

Γ. Θέµατα Διοίκησης-Προσωπικού

85

1. Τµήµα Διδακτικού Προσωπικού

85

2. Τµήµα Λοιπού Προσωπικού

88

3. Τµήµα Διοικητικού Προσωπικού

90

4. Τµήµα Διοίκησης

91

5. Τµήµα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

93

6. Τµήµα Γενικού Αρχείου

95

Δ. Θέµατα Δηµοσίων Σχέσεων

96

Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων

96

  

2  

Αναπληρώώτρια   Πρύύτανη,   Αντιπρύύτανις   Ακαδηµμαϊκώών   Υποθέέσεων   &   Προσωπικούύ,   Καθηγήήτρια   Δέέσπω   Αθ.  
Λιάάλιου    
Συνοπτικήή  παρουσίίαση  δραστηριοτήήτων    (01/2013-‐‑06/2014)  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε συνέχεια των δύο προηγούµενων Απολογισµών της Αντιπρυτανείας Ακαδηµαϊκών
Υποθέσεων & Προσωπικού για τις περιόδους 2010-2011 και 2011-12/2012,
ολοκληρώνεται µε τον παρόντα -που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 2013 µε
Ιούνιο 2014- η προσπάθεια για την πληρέστερη δυνατή ενηµέρωση της κοινότητας
του ΑΠΘ για τα πεπραγµένα των υπηρεσιακών Μονάδων της αρµοδιότητας της,
σύµφωνα µε το σχέδιο της οργάνωσης, της αποτελεσµατικότητος και της
εξοικονόµησης ανθρώπινων και υλικών πόρων εντός πλαισίου διαφάνειας,
λογοδοσίας, παροχής στοιχείων και υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνεται το
εκπαιδευτικό και ακαδηµαϊκό έργο του ΑΠΘ (έργο 86003).
Σε σχέση µε τους δύο προηγούµενους Απολογισµούς, στον παρόντα δεν
συµπεριλαµβάνονται:
1.

Το έργο της ΜΟΔΙΠ και της Επιτροπή Παρακολούθησης Διεθνών
Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων, διότι, λόγω της
φύσης του αντικειµένου της ΜΟΔΙΠ και επιπλέον του ιδαίτερα µεγάλου
εύρους

δραστηριοτήτων,

ήταν

αναγκαίο

να

υποβληθεί

ξεχωριστός

απολογισµός. Σηµειώνεται εξάλλου ότι έχει ήδη υποβληθεί η Έκθεση της
ΜΟΔΙΠ στον κ. Πρύτανη και τη Σύγκλητο και διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο
του Ιδρύµατος), ώστε έγκαιρα το ΑΠΘ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
προς την ΑΔΙΠ.
2.

Η Επιτροπή Κοσµητόρων και Δεοντολογίας, διότι καταργήθηκε µε την
εφαρµογή του Ν. 4009/2011 από την 1η Ιανουαρίου 2013.

3.

Το Ταµείο Υποστήριξης Φοιτητών, διότι λόγω οικονοµικής δυσπραγίας δεν
δραστηριοποιήθηκε.

4.

Το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή, που λειτουργούσε άτυπα επί 6
χρόνια, δεν λειτούργησε, διότι λόγω οικονοµικής δυσπραγίας δεν υπήρχε
δυνατότητα

να

αµειφθεί

ο

απασχολούµενος

δικηγόρος,

εξωτερικός

συνεργάτης.
Τα σηµαντικά προβλήµατα της χρόνιας µη αναλογικής τοποθέτησης του ποικίλου,
και δη και του διοικητικού, προσωπικού οξύνθηκαν το φθινόπωρο του 2011 µε την
εφεδρεία (35) και συνεχίστηκαν µε τη διαθεσιµότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ την
άνοιξη του 2013 (81) και πολύ περισσότερο µε τη δεύτερη διαθεσιµότητα από τον
Οκτώβριο του 2013 (169), µε αποτέλεσµα –µετά και την ένταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ µε
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Διδακτορικό σε θέσεις ΕΔΙΠ -το ΑΠΘ να λειτουργεί πλέον µε 428 διοικητικούς
υπαλλήλους. Παρά τις προαναφερθείσες αντικειµενικές δυσκολίες, ιδίως των
τελευταίων τριών ετών, το ΑΠΘ, µε τις φιλότιµες προσπάθειες των µελών του,
αποτελεί -σύµφωνα µε το αρµόδιο Υπουργείο- το πανεπιστήµιο που ανταποκρίνεται
έγκαιρα και επιτυχώς στις υποχρεώσεις του για παροχή στοιχείων, ενώ έχει
διαφυλάξει την ακαδηµαϊκή και κυρίως την εκπαιδευτική του λειτουργία προς όφελος
των πάσης βαθµίδος φοιτητών του.
Η κατάσταση αυτή, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, διότι έχει επιφέρει
υπερβολική κόπωση –σωµατική και ψυχική- στα ολιγάριθµα στελέχη του εν σχέσει
µε το µέγεθός του, όπως απεικονίζεται στα pp (http://qa.auth.gr/el/presentations) και
το Μητρώο του ΑΠΘ, ενώ η κόπωση του διοικητικού προσωπικού πολύ σύντοµα θα
επηρεάσει την απόδοση και την αποτελεσµατικότητά τους.
Εξάλλου είναι σχεδόν αδύνατο, ή εντέλει ατελέσφορο, η Πρυτανική Αρχή να
µεταβάλλεται σε Γενικό Γραµµατέα 24ωρης απασχόλησης και γραµµατειακής
εγρήγορσης.
Η νέα Πρυτανική Αρχή, η Σύγκλητος, το ΣΙ, (όπως και όλη η Πανεπιστηµιακή
κοινότητα του ΑΠΘ) µε τους Απολογισµούς της ΜΟΔΙΠ και της Αντιπρυτανείας
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπκού διαθέτει όλα τα στοιχεία, ώστε µετά την
παγίωση του Οργανογράµµατος και του Οργανισµού και τον καταρτισµό του
Εσωτερικού Κανονισµού να σχεδιάσει λεπτοµερειακά, πέραν από κείµενες διατάξεις,
οι οποίες, όπως όλα τα ανθρώπινα, µερικές φορές και βίαια, αλλάζουν µέσα στο
χρόνο, το ΑΠΘ της επόµενης δεκαετίας και επέκεινα, έχοντας στο νου µας όλοι το
λόγο της Άννας Δαλασσηνής- Κοµνηνής:   «Οὐ   τὸ   ἐµμὸν   ἢ   τὸ   σόόν,   τὸ   ψυχρὸν   τοῦτο  
ῥῆµμα,  ἐῤῥήήθη».  
Δ.  Αθ.  Λ.
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Α. ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Τµήµα Σπουδών
α. Ενιαία Εφαρµογή Διατάξεων
Μετά τη διαπίστωση ότι σε άλλα ΑΕΙ, αλλά και σε Σχολές/Τµήµατα του ΑΠΘ, δεν
εφαρµόζονται ενιαία διατάξεις που αφορούν σπουδές και φοιτητική µέριµνα, το
Τµήµα Σπουδών στα ακαδ. έτη 2012-2013 και 2013-2014 συνέχισε να καταγράφει τα
προβλήµατα

που

απασχολούν

τις

Γραµµατείες

των

Σχολών/Τµηµάτων

και

εισηγήθηκε στη Σύγκλητο του ΑΠΘ σχετικά, κυρίως ως προς τα προβλήµατα που
αφορούν στην εφαρµογή νέων νόµων (4009/2011, 4115/2013), ώστε να υπάρξει
κοινή διαχείριση. Θέµατα όπως η διακοπή φοίτησης, η εγγραφή στα εξάµηνα, η
εξεταστική των επί πτυχίω φοιτητών, η ακαδηµαϊκή ταυτότητα, η ενιαία έκδοση
πιστοποιητικών, ο έλεγχος των εγγραφών (διπλοεγγραφές) κ.ά. µε αποφάσεις της
Συγκλήτου εφαρµόστηκαν µε ενιαίο τρόπο από όλες τις Γραµµατείες.
β. Υποδοχή πρωτοετών
Σε εφαρµογή σχετικής απόφασης των Πρυτανικών Αρχών, οργανώθηκε τα δυο αυτά
ακαδηµαικά έτη υποδοχή των νέων φοιτητών από το προσωπικό του Τµήµατος
Σπουδών. Λειτούργησαν χώροι υποδοχής σε όλες τις Σχολές του ΑΠΘ µε την
πολύτιµη

συµµετοχή

εθελοντών

(κυρίως

µεταπτυχιακών

φοιτητών

και

ανταποδοτικών υποτρόφων), και διανεµήθηκε σε όλους τους νεοεισαγόµενους
πληροφοριακό υλικό που προετοιµάστηκε από το Τµήµα Σπουδών σχετικά µε: την
εγγραφή, τη σίτιση, τη στέγαση, την ανεύρεση στέγης, τις παρεχόµενες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, τις νησίδες υπολογιστών που λειτουργούν στο ΑΠΘ, τις βιβλιοθήκες, τις
υποτροφίες, την απασχόληση των φοιτητών, κ.ά.
γ. Ανταποδοτικές Υποτροφίες
1. Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πρόγραµµα ανταποδοτικών υποτροφιών των
ακαδ.

ετών

2012-2013

και

2013-2014

και

προκηρύχθηκαν

150

ανταποδοτικές υποτροφίες για κάθε έτος. Δήλωσαν συµµετοχή στο θεσµό 40
Σχολές και Τµήµατα του ΑΠΘ και

φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί/ές και

µεταπτυχιακοί/ές) µε εξαιρετική επίδοση και χαµηλά εισοδήµατα και
συµµετείχαν

σε

εκπαιδευτικές/ερευνητικές

δραστηριότητες

των

Σχολών/Τµηµάτων τους.
2. Οι υπότροφοι ασφαλίστηκαν για την περίπτωση που συµβεί ο,τιδήποτε στο
χώρο παρουσίας τους.
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3. Μειώθηκε κατά ένα µήνα η σύµβαση υποτροφίας, από επτά σε έξι µήνες
(αφαιρέθηκε ο µήνας Δεκέµβριος), ώστε να µην γίνει υπέρβαση του
προτεινόµενου από το Τµήµα προϋπολογισµού.
4. Η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος συµβάδισε µε τη δύσκολη
οικονοµική συγκυρία και έδωσε κίνητρο για πολύ καλές επιδόσεις των
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
δ. Υποτροφίες αλλοδαπών-αλλογενών
1. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του έτους 2012 επιλέχθηκαν µε αυστηρά
ακαδηµαϊκά κριτήρια και µε τη σκέψη να στηριχθούν κατά βάση οι ήδη
υπότροφοι. Έτσι ανεστάλησαν υποτροφίες µεγάλου κόστους, και τηρήθηκε
απόλυτα η προϋπόθεση της πολύ καλής επίδοσης στην επιλογή των
υποτρόφων. Επίσης, αποφασίστηκε για πρώτη φορά όλοι οι υπότροφοι να
στηρίζουν

ερευνητικές

και

εκπαιδευτικές

δραστηριότητες

των

Σχολών/Τµηµάτων τους. Η απόφαση λειτούργησε πειραµατικά, ώστε ο
θεσµός στήριξης να έχει προοπτικές αξιοποίησής του στο µέλλον. Οι
αλλοδαποί υπότροφοι του ΑΠΘ κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 και ενόψει της
πρότασης δηµιουργίας οργανισµού, σύµφωνα µε το Ν.4009/2011, όπου θα
οριστεί το θεσµικό πλαίσιο των υποτροφιών που θα χορηγεί το ΑΠΘ,
εντάχθηκαν προσωρινά στο πρόγραµµα ανταποδοτικών υποτροφιών.
2. Επίσης,

µε

απόφαση

της

Επιτροπής

Σπουδών,

δηµιουργήθηκε

και

τροφοδοτήθηκε από το προσωπικό του Τµήµατος Σπουδών, πρότυπη βάση
δεδοµένων

ACCESS

µε

ενοποίηση

όλου

του

αρχείου

αλλοδαπών

υποτρόφων από το έτος 1964, µε στόχο την επικοινωνία µε όλους τους
αποφοίτους-υποτρόφους του ΑΠΘ και την ενηµέρωσή τους για τη δηµιουργία
συλλόγου αποφοίτων ΑΠΘ.
ε. Εθελοντές
Οι εθελοντές του Τµήµατος Σπουδών, που επιλέγονται µε οικονοµικά κριτήρια, στην
πλειοψηφία τους είναι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Με τη
στήριξή τους και χωρίς να αντικαθιστούν εργαζοµένους λειτούργησε η Κεντρική
Βιβλιοθήκη και, κυρίως, το φοιτητικό της αναγνωστήριο.
στ. Θερινό πρόγραµµα γλώσσας και πολιτισµού
1. Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, το θερινό πρόγραµµα
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ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού (σε συνεργασία µε το Σχολείο Νέας
Ελληνικής Γλώσσας) το 2012 µε 160 υποψηφιότητες και επιλογή 70
υποτρόφων και το 2013 µε 134 υποψηφιότητες και επιλογή 35 υποτρόφων,
οι οποίοι δικαίωσαν κατά το πλείστον το στόχο της Επιτροπής Σπουδών,
δηλαδή την επιδίωξη µιας πρώτης επαφής µε το πανεπιστήµιό µας, πολύ
καλών φοιτητών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) από πανεπιστήµια του
εξωτερικού, καθώς και ελληνιστών και υπευθύνων υπηρεσιών προβολής της
χώρας τους, µε ποικιλία χωρών προέλευσης (28 για έτος 2012 και 35 για το
έτος 2013) ενισχύοντας τη συνεργασία µε πανεπιστήµια που έχουµε
υπογράψει αντίστοιχες συµφωνίες.
2. Επίσης προκηρύχθηκε το θερινό πρόγραµµα 2014, µε µικρή µείωση των
θέσεων

των

υποτρόφων,

αλλά

-µέχρι

στιγµής-

µε

πολύ

καλές

υποψηφιότητες.
ζ. Συµβάσεις για συνεπικουρία µελών ΔΕΠ
1. Υπογράφηκαν - ύστερα από εισηγήσεις των Σχολών/Τµηµάτων – το έτος
2012,

450

συµβάσεις

απασχόλησης

µεταπτυχιακών

φοιτητών

και

υποψήφιων διδακτόρων για συνεπικουρία µελών ΔΕΠ και έγιναν όλες οι
διοικητικές διαδικασίες για την πρόσληψη, όπως και για την απόλυσή τους.
Το

πρόβληµα

µε

το

όριο

στη

χρηµατοδότηση

του

προγράµµατος

ξεπεράστηκε µε πολύ καλή προεργασία και συνεργασία µε τα Τµήµατα
Προϋπολογισµού και Μισθοδοσίας του ΑΠΘ, και έτσι συνεχίζει να στηρίζεται
η λειτουργία των Σχολών/Τµηµάτων.
2. Τέλος, µε ενέργειες του Τµήµατος Σπουδών ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η
διαδικασία για τη δηµοσίευση Υπουργικής Απόφασης για πρόσληψη
υποψήφιων διδακτόρων και για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις.
Υπογράφηκαν το µήνα Δεκέµβριο 2013, 140 συµβάσεις απασχόλησης
µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Προετοιµάστηκε
επίσης νέα Υ.Α. για τα έτη 2014 και 2015.
η. Προϋπολογισµοί – Οικονοµική διαχείριση
Συντάχθηκαν 2 προϋπολογισµοί (ένας από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΑΠΘ και
ένας από την ΕΑΔΠ/ΑΠΘ), τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή Σπουδών.
Επισηµαίνεται η προσπάθεια του Τµήµατος και της Επιτροπής Σπουδών για
εξορθολογισµό και φειδώ στη διαχείριση και των δύο προϋπολογισµών, µε γνώµονες
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τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και το διαρκή έλεγχο στη διαχείρισή τους.
Ειδικότερα:
i.

Ο προϋπολογισµός του κωδικού των υποτροφιών από τον τακτικό
προϋπολογισµό του ΑΠΘ για τα έτη 2012 και 2013 εγκρίθηκε στο ποσό των
350.000 ευρώ περίπου. Με πολύ καλή διαχείριση υλοποιήθηκαν και οι δυο
προϋπολογισµοί.

ii.

Ο δεύτερος προϋπολογισµός ενίσχυσης από την ΕΑΔΠ-ΑΠΘ και µόνο για το
έτος 2012-13 µειώθηκε, σε επιµέρους κονδύλιά του, πάνω από 50%,
ορίζοντας προτεραιότητες άµεσες και πιεστικές.

Συνεχίζεται πάντα η αναζήτηση πόρων ενίσχυσης του προγράµµατος υποτροφιών
από διάφορους φορείς.
Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι τα λειτουργικά έξοδα του Τµήµατος Σπουδών το
τελευταίο έτος µειώθηκαν και ανήλθαν στο 1/5 των προηγούµενων ετών.
θ. Ιστοσελίδα
1. Η

υπηρεσία

εύρεσης

στέγης

για

τους

πρωτοετείς

φοιτητές

αναβαθµίστηκε, µε αποτέλεσµα να ζητηθεί από τις πρυτανικές αρχές να
λειτουργεί όλο το χρόνο, όπως και συµβαίνει. Καταξιώθηκε ως θεσµός στην
κοινωνία της πόλης και καταχωρούνται καθηµερινά νέες αγγελίες.
2. H ιστοσελίδα του Τµήµατος Σπουδών τροφοδοτείται καθηµερινά από την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας µε νέα γενικότερου ενδιαφέροντος που
αφορούν σε θέµατα Σπουδών και είναι προσβάσιµη από την κεντρική
ιστοσελίδα του ΑΠΘ.
3. Τέλος, από το ακαδ.έτος 2013-2014 σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε νέο
λειτουργικό για την αναβαθµισµένη ιστοσελίδα του Τµήµατος Σπουδών, η
οποία δηµιουργήθηκε από τη Μονάδα Σηµοσιολογικού Ιστού του ΑΠΘ.
ι. ΄Εντυπο – Ηλεκτρονικό υλικό
Συστάθηκε οµάδα εργασίας, η οποία ασχολήθηκε µε τα έντυπα (σε συµβατική και σε
ηλεκτρονική µορφή). Προετοιµάστηκε έντυπο (και σε ηλεκτρονική µορφή) µε νέα
σχεδιαστική προσέγγιση, µε πληροφόρηση κυρίως χρηστική. Διατέθηκε σε όλους
τους νεοεισαγόµενους φοιτητές, στους επισκέπτες φοιτητές, στους υποψήφιους
φοιτητές, καθώς και σε εκθέσεις παρουσίασης του ΑΠΘ. Επίσης, θα ενταχθεί στο
ΑΠΘ Μobile ως πηγή πληροφόρησης σε χρήστες κινητών τηλεφώνων νέας
τεχνολογίας.

  

8  

Αναπληρώώτρια   Πρύύτανη,   Αντιπρύύτανις   Ακαδηµμαϊκώών   Υποθέέσεων   &   Προσωπικούύ,   Καθηγήήτρια   Δέέσπω   Αθ.  
Λιάάλιου    
Συνοπτικήή  παρουσίίαση  δραστηριοτήήτων    (01/2013-‐‑06/2014)  

ια. Συνεργασία µε άλλες επιτροπές του ΑΠΘ
Έχοντας υπόψη ότι το αντικείµενο των Επιτροπών του ΑΠΘ µπορεί να συµπίπτει σε
επιµέρους θεµατικές, το Τµήµα Σπουδών ξεκίνησε και συνεχίζει επικοινωνία µε όλες
τις Επιτροπές, µε τις οποίες µπορεί να υλοποιηθούν κοινές προτάσεις, ώστε να
υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε κοινά θέµατα.
Η συνεργασία αυτή µπορεί να αφορά ενδεικτικά:
i.

στη στήριξη των φοιτητών, που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές οµάδες στη
διάρκεια των σπουδών τους (για παράδειγµα το τρέχον έτος υποστηρίχτηκε
η επικοινωνία της Επιτροπής «Παρατηρητήριο Ακαδηµαϊκής Πορείας των
φοιτητών

που

ανήκουν

σε

ευαίσθητες

κοινωνικές

οµάδες»

µε

ερωτηµατολόγια που απευθύνονταν σε όλους τους φοιτητές ΑΜΕΑ),
ii.

στη συνεργασία σε θέµατα φοιτητικής µέριµνας (µε την Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, την Επιτροπή του Ταµείου Υποστήριξης
φοιτητών, την Εφορία των φοιτητικών Εστιών, µε την οµάδα στήριξης του
ΚΕΣΥΨΥ).

iii.

στις εκδόσεις,

iv.

στην ενιαία εφαρµογή διατάξεων, όπως π.χ. την Επιτροπή Εποπτείας της
Φοιτητικής Λέσχης, που στην προσπάθειά της να υπάρχει κάρτα σίτισης για
όλους τους φοιτητές που σιτίζονται στη φοιτητική λέσχη, στηρίχθηκε από το
Τµήµα Σπουδών µε πολύ καλά αποτελέσµατα (εκδόθηκαν πάνω από 4.000
κάρτες σίτισης),

v.

στη συνεργασία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του ΑΠΘ (π.χ. µε την
Επιτροπή Δηµοσίων Σχέσεων στην οργάνωση της παρουσίας του ΑΠΘ
στην διεθνή έκθεση βιβλίου που οργάνωσε το Ε.ΚΕ.ΒΙ. το Μάιο του 2012,
καθώς και µε το γραφείο της Αντιπρυτανείας Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων για
τη συµµετοχή στην παρουσίαση των Π.Μ.Σ του ΑΠΘ στις εκθέσεις της QS
τα έτη 2012-2013 και 2013-2014).

ιβ. Οργάνωση επισκέψεων Σχολείων
Κατά τη διάρκεια των δύο ετών οργανώθηκαν πάνω από 70 επισκέψεις Γυµνασίων
και Λυκείων της περιφέρειας, στα πλαίσια του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
Προετοιµάστηκε και διατέθηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, µε αναφορά στα
προγράµµατα

  

σπουδών

(προπτυχιακών

και

µεταπτυχιακών)

του

ΑΠΘ

και
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οργανώθηκαν οι επισκέψεις τους σε Σχολές/Τµήµατα του ΑΠΘ, καθώς και σε
εκπαιδευτικές και ερευνητικές µονάδες του ΑΠΘ.
ιγ. Τήρηση Στατιστικών στοιχείων του φοιτητικού πληθυσµού του ΑΠΘ
Από το Νοέµβριο του έτους 2013 και έως σήµερα και σε συνεργασία µε το Κ.Η.Δ. και
τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια κεντρικής καταγραφής του
φοιτητικού δυναµικού του ΑΠΘ. Όλα αυτά βεβαίως είναι αποτέλεσµα της πολύ καλής
συνεργασίας µε το προσωπικό των Γραµµατειών των Τµηµάτων.
ιδ. Φοιτητικό Στεγαστικό Επιδόµα
Ύστερα από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
Υπουργείου Οικονοµικών να παραλαµβάνονται από τα Α.Ε.Ι. οι αιτήσεις χορήγησης
του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόµατος, το προσωπικό του Τµήµατος Σπουδών και
30 εθελοντές υπάλληλοι Γραµµατειών, παρέλαβαν το έτος 2013, 5.400 αιτήσεις και,
αφού τις επεξεργάστηκαν, τις διαβίβασαν στις αρµόδιες Υ. Δ. Ε. Όλη η διαδικασία
ολοκληρώθηκε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα προς όφελος των φοιτητών/τριών του
ΑΠΘ. Για το έτος 2014 αποφασίστηκε η παραλαβή των αιτήσεων να γίνεται από το
προσωπικό µόνο των γραµµατειών, µε παράλληλη στήριξη του Τµήµατος Σπουδών.
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2. Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (ΤΕΕΠ)
Από τον Ιανουάριο 2013 έως τον Ιούνιο του 2014 η Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων πραγµατοποίησε 6 συνεδριάσεις ολοµέλειας και
µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων υποεπιτροπών µε κύριο µέληµά της την ορθή
υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µε σχετικές εισηγήσεις
στην Αντιπρυτανεία Ακαδηµαϊκών υποθέσεων.
α. Απόκτηση του Ευρωπαϊκoύ Χάρτη ERASMUS
Στις 10.05.2013 το ΑΠΘ υπέβαλε µέσω του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων και σε συνεργασία µε τα µέλη της Επιτροπής του την αίτηση για την
απόκτηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη ERASMUS 2014-2020. Η Αίτηση ήταν επιτυχής
και απονεµήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χάρτης ERASMUS στο ΑΠΘ για το νέο πρόγραµµα
ERASMUS PLUS το Δεκέµβριο του 2013.
β. Υποβολή αίτησης για την απόκτηση του ECTS LABEL
Στις 28.06.2013 το ΑΠΘ υπέβαλε την αρχική αίτηση για την απόκτηση του ECTS
LABEL. Στάλθηκαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εισερχοµένων και εξερχοµένων
φοιτητών (φροντίδα ΤΕΕΠ), συµπληρώθηκαν όσο το δυνατόν περισσότερα Δελτία
περιγραφής

µαθηµάτων

(ΜΟΔΙΠ)

και

προσαρµόσθηκαν

στα

ζητούµενα

οι

ιστοσελίδες 8 Τµηµάτων του ΑΠΘ (φροντίδα ΤΕΕΠ, κ. Α. Χουρµουζιάδη και
Σηµασιολογικού Ιστού).
Στις 20.09.2013 το ΑΠΘ υπέβαλε την τελική αίτηση. Για τον συντονισµό των
ενεργειών

και

για

την

υποβολή

της

τελικής

πρότασης

συνεργάστηκαν

η

Αντιπρυτανεία Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού µε την προσωπική
επίβλεψη της Αναπληρώτριας Πρύτανη, κ. Δ. Αθ. Λιάλιου, η κ. Μ. Λαζαρίδου
εκπρόσωπος του Ιδρύµατος για θέµατα ECTS και DS, η κ. Α. Τζανεράκη, ο κ. Κ.
Αϊβαζίδης, η κ. Ν. Χουρµουζιάδου, η κ. Κ. Μαντασασβίλη, η κ. Ι. Γεωργιάδου,
Προϊσταµένη του ΤΕΕΠ και η κ. Φ. Ζερβάκη. Η παραπάνω διαδικασία απαιτούσε
πολύ κόπο ως προς τον συντονισµό των Σχολών/Τµηµάτων του ΑΠΘ -τα οποία
ανταποκρίθηκαν παρά τις διοικητικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν- λόγω του
µεγάλου αριθµού τους (41).
Στις 17.12.2013 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η µη απονοµή της
πιστοποίησης στο Ίδρυµα µας, αλλά αναγνωρίστηκε η µεγάλη προσπάθεια
συντονισµού ενός τόσου µεγάλου Ιδρύµατος.
β. Διαδικασίες-Στοιχεία
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1. Υπογράφηκε το Σεπτέµβριo του 2013 η νέα Σύµβαση µε το ΙΚΥ, αριθµ. 16 για το
ακαδηµαϊκό έτος 2013-14, που αφορά στις πέντε δράσεις του προγράµµατος
LLP/ERASMUS: κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, κινητικότητα φοιτητών για
Πρακτική Άσκηση, κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία, κινητικότητα
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιµόρφωση και υποστήριξη των
δράσεων του προγράµµατος.
2. Υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 η απόδοση της προηγούµενης ακαδηµαϊκής
χρονιάς στο ΙΚΥ, σύµφωνα µε την οποία:
Εξερχόµενα µέλη ΔΕΠ για Διδασκαλία
Εξερχόµενοι φοιτητές για Σπουδές

107
671

Εξερχόµενοι φοιτητές για Πρακτική ΄Ασκηση
Εισερχόµενοι φοιτητές για Σπουδές

73

327

Εισερχόµενοι φοιτητές για Πρακτική ΄Ασκηση 14
Εισερχόµενοι καθηγητές για Διδασκαλία
Εισερχόµενοι για επιµόρφωση

73

6

Εισερχόµενοι φοιτητές για Erasmus Mundus

40

Εξερχόµενα µέλη ΔΕΠ για Επιµόρφωση

16

Εξερχόµενοι Διοικητικοί για Επιµόρφωση

19

Εισερχόµενοι Διοικητικοί µε ERASMUS MUNDUS

6

(µη

ευρωπαϊκών

πανεπιστηµίων)
3. Εστάλη στα µέσα Μαρτίου 2014 στην Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) η αίτηση για
οικονοµική ενίσχυση για το νέο πρόγραµµα ERASMUS Plus 2014-15.
4.

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ στη συνεδρίασή της υπ. αριθµ. 2883/19-3-14

αποδέχθηκε

την

πρόταση

της

Επιτροπής

Ευρωπαϊκών

Εκπαιδευτικών

Προγραµµάτων για συµµετοχή Τµηµάτων του Α.Π.Θ και του ΣΝΕΓ στο Δίκτυο
European University Foundation - Campus Europae το οποίο προβλέπει ετήσιες
κινητικότητες φοιτητών, µε στόχο την εκµάθηση των γλωσσών και του πολιτισµού
των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση ενός
προγράµµατος σπουδών.

γ. Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών της γραφειοκρατίας, την προώθηση
και τη σωστή εφαρµογή του προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες
ενέργειες για τους φοιτητές ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση:
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1. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ στη συνεδρίασή της υπ. αριθµ. 2863/4-7-13
αποδέχθηκε την εισήγηση της Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, να ισχύει κατά περίπτωση η προϋπόθεση γνώσης της
Ελληνικής γλώσσας για εισαγωγή αλλοδαπών φοιτητών σε ΜΠΣ. Οι σχετικές
αιτήσεις θα εγκρίνονται µε απόφαση Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης και οι
εγγραφόµενοι θα έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης της ελληνικής
γλώσσας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
2. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ στη συνεδρίασή της υπ. αριθµ. 2864/24-7-2013
ενέκρινε την εισήγηση της Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού ως προς την απαλλαγή πάσης φύσεως επιβάρυνσης (φόρο
εισοδήµατος, χαρτόσηµο κλπ) των αλλοδαπών φοιτητών στο πλαίσιο του
προγράµµατος ERASMUS MUNDUS .
3. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ στη συνεδρίασή της αριθµ.2871/13-11-13 ενέκρινε
την εισήγηση της Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
και αποφάσισε ότι οι αλλοδαποί µεταπτυχιακοί φοιτητές

ERASMUS

MUNDUS θα εγγράφονται ως υπεράριθµοι και κατά τον πρώτο χρόνο των
σπουδών τους υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ
ότι µπορούν να εγγραφούν σε ΠΜΣ ελληνικού ΑΕΙ. Για τους αλλοδαπούς
υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του ERASMUS MUNDUS είναι δυνατόν
να ορίζονται επιβλέποντες καθηγητές χωρίς τον περιορισµό του µέγιστου
δυνατού αριθµού (πέντε) επίβλεψης διδακτορικών διατριβών.
4. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ στη συνεδρίασή της αριθµ. 2883/19-3-2014
αποδέχθηκε την πρόταση της Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού και της Επιτροπής ΕΕΠ, η οποία περιελάµβανε τα ακόλουθα
σχετικά µε τους µετακινούµενους φοιτητές στο πλαίσιο του προγράµµατος
ERASMUS PLUS :
i.

Εισαγωγή του πλαφόν του 50% επί του συνόλου των ECTS µονάδων που
θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει οι προπτυχιακοί φοιτητές µέχρι και το
εξάµηνο υποβολής της αίτησής τους.

ii.

Εισαγωγή ενιαίων κριτηρίων επιλογής για όλα τα Τµήµατα του ΑΠΘ και
ενιαίος τρόπος µοριοδότησης των κριτηρίων βάσει συγκεκριµένου τύπου.

iii.

Εισαγωγή της υποχρέωσης των φοιτητών για την επιστροφή τουλάχιστον
20% των δηλωθεισών πιστωτικών µονάδων µε την ολοκλήρωση της
µετακίνησής τους ή στην περίπτωση των µεταπτυχιακών φοιτητών 2ου &
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3ου κύκλου,

βαθµός προαγώγιµος ή αξιολογική θετική κατάταξη, όπως

στην Πρακτική.
iv.

Μη

καταβολή

του

υπολειπόµενου

20%

της

χρηµατοδότησης

των

µετακινούµενων φοιτητών σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της
παρ. 3.
v.

Εισαγωγή µαθήµατος της Ελληνικής γλώσσας (από το ΣΝΕΓ) για την
προβολή της ελληνοµάθειας σε αρχάριο επίπεδο (Α1-Α2) για ένα εξάµηνο
(1ο ή 2ο ) µε 4 ECTS µονάδες ως µάθηµα επιλογής για τους εισερχόµενους
φοιτητές.

5. H Eπιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, προκειµένου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου προγράµµατος ΕRASMUS PLUS,
ενέκρινε

την

οικονοµική

υποστήριξη

του

ΣΝΕΓ

για

τη

δηµιουργία

«πλατφόρµας» εξ αποστάσεως εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους
εισερχόµενους φοιτητές ERASMUS και ERASMUS MUNDUS.
6. Προετοιµάστηκαν και εστάλησαν (µετά από στενή συνεργασία µε την
Πρόεδρο της Επιτροπής και την Αντιπρύτανι του ΑΠΘ κ. Δ. Λιάλιου)
ενηµερωτικά έγγραφα σχετικά µε όλη τη διαδικασία, από την επιλογή έως και
την αναγνώριση του προγράµµατος σπουδών των φοιτητών που πρόκειται
να µετακινηθούν για σπουδές και Πρακτική άσκηση το ακαδηµαϊκό έτος
2013-14 στους Ακαδηµαϊκά υπεύθυνους των Συµφωνιών, τους Ects
Coordinators και τις Γραµµατείες των Μονοτµηµατικών Σχολών /Τµηµάτων
του ΑΠΘ
7. Προετοιµάστηκαν και εστάλησαν δυο έγγραφα, ένα από την Αντιπρύτανι του
ΑΠΘ κ. Δ. Λιάλιου (08.07.13) και ένα µε οδηγίες από την Προϊσταµένη του
ΤΕΕΠ (12.07.13) σχετικά µε τη σύναψη συµφωνιών στη Δράση ERASMUS
του

Ευρωπαϊκού

προγράµµατος

ERASMUS

PLUS.

Στα

έγγραφα

αναφέρονταν όλες οι αλλαγές στη διαδικασία σύναψης διµερών συµφωνιών,
καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να τεθούν αλλά και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων.
8. Ανανεώνεται συνέχεια το ενηµερωτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) του
Τµήµατος.
9. Εστάλη έγγραφο (18.06.14) στο ακαδηµαϊκό προσωπικό σχετικά µε την
υποβολή νέων συµφωνιών στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS PLUS
για την περίοδο 2015-2020(21).
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δ. Πιστοποίηση ISO
Οι ενέργειες που είχαν ξεκινήσει κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος δεν έχουν
ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης προσωπικού.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων
1. Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την πανεπιστηµιακή κοινότητα σχετικά µε τα
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα:
i.

03.04.2013:

πραγµατοποιήθηκε

ενηµερωτική

συνάντηση

των

ECTS

Coordinators των Σχολών /Τµηµάτων για την υιοθέτηση και την εφαρµογή των
κριτηρίων επιλογής.
ii.

16.12.2013: πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση για το νέο πρόγραµµα
ERASMUS PLUS και ERASMUS MUNDUS µε την παρουσία και εισήγηση της
Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και προσωπικού κ. Δ. Αθ. Λιάλιου.

iii.

07.03.14: πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση στο αµφιθέατρο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τους Συντονιστές ECTS σχετικά µε το πρόγραµµα
ERASMUS Plus.

iv.

05.06.14: πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική συνάντηση στο αµφιθέατρο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τους Συντονιστές ECTS του ERASMUS και
ERASMUS MUNDUS, τους υπευθύνους για σπουδές και πρακτική άσκηση,
καθώς και τις Γραµµατείες των Τµηµάτων.

2. Εκδηλώσεις για Έλληνες φοιτητές
i.

12.02.2013: Ενηµέρωση των εξερχόµενων φοιτητών, οι οποίοι πρόκειται να
µετακινηθούν µε το πρόγραµµα ERASMUS για σπουδές στην αίθουσα
Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή».

ii.

20.05.2013: Ενηµέρωση των επιλεγέντων εξερχόµενων φοιτητών, οι οποίοι
πρόκειται να µετακινηθούν µε το πρόγραµµα ERASMUS για σπουδές στην
αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή».

iii.

10.06.2013: Ενηµέρωση εξερχόµενων φοιτητών, οι οποίοι πρόκειται να
µετακινηθούν µε το πρόγραµµα ERASMUS για Πρακτική άσκηση (στην
αίθουσα της Κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ)
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iv.

06.03.2014: Ενηµερωτική εκδήλωση στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ για
ενδιαφερόµενους φοιτητές για σπουδές στο πλαίσιο του ERASMUS PLUS.

v.

29.05.2014: Ενηµερωτική εκδήλωση στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ για
ενδιαφερόµενους φοιτητές για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του ERASMUS
PLUS.

3. Εκδηλώσεις για εισερχόµενους φοιτητές
i.

14.01.2013:

Διοργανώθηκε

εορταστική

εκδήλωση

για

τους

φοιτητές

ERASMUS και ERASMUS MUNDUS του ΑΠΘ µε τη φροντίδα του Τµήµατος
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και της Ένωσης Φοιτητών
ERASMUS του Α.Π.Θ (ESN). Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα
Τελετών του κτιρίου Διοίκησης «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή». Ακολούθησε
δεξίωση στο φουαγιέ του κτιρίου Διοίκησης µε τη συµµετοχή χορευτικού
συγκροτήµατος του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.
ii.

21.02.2013: Πραγµατοποιήθηκε Orientation Day για τους εισερχόµενους
φοιτητές ERASMUS του εαρινού εξαµήνου στην αίθουσα Τελετών του Κτιρίου
Διοίκησης «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή» σε συνεργασία µε την ESN
Θεσσαλονίκης, και ακολούθησε εβδοµάδα ένταξης, την οποία οργάνωσε η
Ένωση φοιτητών ERASMUS του ΑΠΘ, µε τη φροντίδα του Τµήµατος
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.

iii.

20.05.2013: Πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη εκδήλωση µε τίτλο «Ηµέρα
Erasmus: Οι Έλληνες και οι φιλοξενούµενοι φοιτητές Erasmus του ΑΠΘ
συναντιούνται και συζητούν» µε τη φροντίδα του Τµήµατος Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Η εκδήλωση έγινε στην Αίθουσα Τελετών του
Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του ΑΠΘ Ακολούθησε δεξίωση στο
φουαγιέ του κτιρίου Διοίκησης µε τη συµµετοχή χορευτικού συγκροτήµατος
του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.

iv.

25.09.2013: Πραγµατοποιήθηκε Orientation Day για τους εισερχόµενους
φοιτητές ERASMUS του χειµερινού εξαµήνου στην αίθουσα Τελετών του
Κτιρίου Διοίκησης «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή» σε συνεργασία µε την ESN
Θεσσαλονίκης, και ακολούθησε εβδοµάδα ένταξης, την οποία οργάνωσε η
Ένωση φοιτητών ERASMUS του ΑΠΘ, µε τη φροντίδα του Τµήµατος
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.
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v.

13.12.2013:

Πραγµατοποιήθηκε

Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση

για

τους

φοιτητές ERASMUS και ERASMUS MUNDUS στην αίθουσα της φοιτητικής
Λέσχης του ΑΠΘ µε τη συµµετοχή του Μουσικού Πολύτροπου και της
χορευτικής οµάδας των ΤΕΦΦΑ Θεσσαλονίκης.
vi.

20.02.14: Πραγµατοποιήθηκε Orientation Day για τους εισερχόµενους φοιτητές
ERASMUS και ERASMUS MUNDUS του εαρινού εξαµήνου στην αίθουσα
Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή» σε συνεργασία
µε την ESN Θεσσαλονίκης, και ακολούθησε εβδοµάδα ένταξης, την οποία
οργάνωσε η Ένωση φοιτητών ERASMUS του ΑΠΘ, µε τη φροντίδα του
Τµήµατος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.

vii.

16.05.14: Πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη εκδήλωση µε τίτλο

«Ηµέρα

Erasmus: Οι Έλληνες και οι φιλοξενούµενοι φοιτητές Erasmus και ERASMUS
MUNDUS του ΑΠΘ συναντιούνται και συζητούν» µε τη φροντίδα του
Τµήµατος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Η εκδήλωση έγινε
στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του ΑΠΘ
Ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ του κτιρίου Διοίκησης µε τη συµµετοχή
χορευτικού συγκροτήµατος της ΧΟΦΕΘ Θεσσαλονίκης.
4. Λοιπές εκδηλώσεις
07-11.10.2013:

Οργανώθηκε

η

2η

Εβδοµάδα

επιµόρφωσης

Διοικητικού

και

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (staff training week) στο
ΑΠΘ Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων ανήλθαν σε 51 και επιλέχθηκαν 36 άτοµα.
Τελικά συµµετείχαν 25 άτοµα από 22 Πανεπιστήµια. Η εβδοµάδα ήταν εξαιρετικά
επιτυχηµένη. Η επόµενη διοργάνωση εβδοµάδας επιµόρφωσης Διοικητικού και
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (staff training week) στο
ΑΠΘ ορίστηκε για τις 13-17/10/2014. Έχει ήδη ανακοινωθεί στα Ιδρύµατα του
εξωτερικού και αναµένονται οι αιτήσεις.
στ. Συµµετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής και µελών του Τµήµατος

σε

ηµερίδες-Συνέδρια
1.

15.02.2013: Ηµερίδα Διαχείρισης για το πρόγραµµα Erasmus. Διοργανώθηκε
από το ΙΚΥ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, στην Αθήνα. Πήραν µέρος η
Προϊσταµένη του ΤΕΕΠ, οι υπάλληλοι Αικ. Χατζηανδρέου, Ν. Λιόλιος καθώς
και οι υπεύθυνοι για το νέο λογισµικό πρόγραµµα του ΤΕΕΠ

  

κ. Κ.
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Καραγιαννίδης και Στ. Νιαβή.
2.

22.02.2013: Ηµερίδα µε θέµα "Τα Κοινά Προγράµµατα Σπουδών και η
Συµβολή τους στη Στρατηγική Διεθνοποίησης των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης", η οποία έγινε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
Προγράµµατος "National Teams of Bologna Experts 2011-2013". Το ΑΠΘ
εκπροσώπησε ο Κοσµήτορας της Σχολής Θετικών Επιστηµών κ. Σ. Παυλίδης.

3.

27.02.2013-01.03.2013: Συµµετοχή του ΤΕΕΠ στην 20η Διεθνή Εκπαιδευτική
Έκθεση της Κύπρου. Η Έκθεση πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία και
συµµετείχε η Προϊσταµένη του ΤΕΕΠ µαζί µε στελέχη των Τµηµάτων της
ΔΣΑΜ.

4.

25-26.04.2013: Συµµετοχή στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου Ουτρέχτης. Η
συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Bergen, Νορβηγίας και συµµετείχαν από
το ΤΕΕΠ η κ. Ι. Γεωργιάδου, διοικητικά υπεύθυνη του Δικτύου κα η κ. Ν.
Χουρµουζιάδη, υπάλληλος του Τµήµατος και µέλος της οµάδας εργασίας για
την προβολή του Δικτύου.

5.

27.11-30.11.2013: Συµµετοχή στην ετήσια συνάντηση συντονιστών του
προγράµµατος MEDEA στη Ρήγα. Συµµετείχε η κ. Σοφία Φούρλαρη.

6.

29.11.2013: Συµµετοχή στην Ηµερίδα του ΙΚΥ «Επιδιώκοντας την Αριστεία
στην

κινητικότητα

ERASMUS».

Συµµετείχαν

οι

Ι.

Γεωργιάδου,

Αικ.

Χατζηανδρέου και Αν. Σελαλµαζίδης από το ΤΕΕΠ.
7.

9.12.2013: Συµµετοχή στην Ηµερίδα για τα Εντατικά Προγράµµατα την οποία
διοργάνωσε το ΙΚΥ στη Θεσσαλονίκη µε τις κ. κ.. Ι. Γεωργιάδου και κ. Β.
Μπούκλα από το ΤΕΕΠ.

8.

10.12.2013: Συµµετοχή στην Ηµερίδα για την Πρακτική Άσκηση την οποία
διοργάνωσε το ΙΚΥ στη Θεσσαλονίκη. Συµµετείχαν η κ. Ι. Γεωργιάδου και ο κ.
Ν. Λιόλιος από το ΤΕΕΠ.

9.

16.01.2014: Συµµετοχή της κ. Ι. Γεωργιάδου στην Ηµερίδα του ΥΠΕΠΘ
σχετικά µε την επίσηµη έναρξη του προγράµµατος ERASMUS PLUS.

10.

14.03.14: Συµµετοχή της καθηγήτριας κ. Μ. Τσιτουρίδου, Κοσµητόρισσας της
Παιδαγωγικής Σχολής στη 7η συνάντηση του Δικτύου European University
Foundation-Campus Europae Διοικητικού συµβουλίου του στο Λουξεµβούργο.

11.

09.04-11.04.2014: Συµµετοχή της κ. Σ. Φούρλαρη στη συνάντηση των µελών
του προγράµµατος ERASMUS MUNDUS Interweave, στη Νάντη Γαλλίας,
επιλογής υποτρόφων και παρακολούθησης προόδου.
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12. 28-29.04.2014: Συµµετοχή της κ. Σ. Φούρλαρη στη συνάντηση των µελών του
προγράµµατος ERASMUS MUNDUS HERMES στη Λευκωσία Κύπρου, σχετικά
µε την επιλογή υποτρόφων και µε διάφορα οργανωτικά θέµατα.
13. 28.04-02.05.2014: Συµµετοχή της Προϊσταµένης της ΔΣΑΜ κ. Αικ. Καλλιαρίδου
στην ετήσια συνάντηση ανώτατων Δοικητικών στελεχών ERACON στη Λευκωσία
της Κύπρου.
14. 07.05.-11.05.2014: Συµµετοχή της κ. Ι. Γεωργιάδου στην ετήσια συνάντηση του
Δικτύου Ουτρέχτης στην Κρακοβία της Πολωνίας.
15. 20.5-23.05.2014: Συµµετοχή της υπαλλήλου κ. Μ. Μυλωνά στο συνέδριο
INTERUV που πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη, Ολλανδίας σχετικά µε κοινά
µεταπτυχιακά προγράµµατα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.
16. 12.06- 14.06.2014: Συµµετοχή της κ. Αικ. Καλλιαρίδου, Προϊσταµένης της ΔΣΑΜ
και της κ. Ι. Γεωργιάδου, στη 17η Διηµερίδα Τµηµάτων – Γραφείων Διεθνών,
Δηµοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων των
Ελληνικών Α.Ε.Ι. στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
ζ. Οικονοµική στήριξη φοιτητών ESN και λοιπών στελεχών
1.

10-16/4/2013: Ετήσια Διεθνή Συνέλευση της ESN, Μάριµπορ Σλοβενίας,

2.

23-25.11.2013: Ετήσιο Συνέδριο του Νοτιανατολικού Ευρωπαϊκού Δικτύου
ESN στο Zagreb της Κροατίας.

3.

20-21.12.13: 10ο Εθνικό Συνέδριο ESN στην Αθήνα.

4.

06-07.02.2014: Συµµετοχή του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ,
κ. Κ. Αιβαζίδη, σε εκπαιδευτικό σεµινάριο για τη διασφάλιση της ποιότητας
στο Βερολίνο, Γερµανίας.

η. Λειτουργικά προβλήµατα
Η συνεχιζόµενη µεγάλη στενότητα χώρων και η έλλειψη επαρκούς προσωπικού
επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του Τµήµατος Ε.Ε.Π. Η ανεπάρκεια χώρων
υποχρεώνει το Τµήµα Ε.Ε.Π. να είναι επιφυλακτικό σε αιτήµατα προσωπικού από
αντίστοιχα

Τµήµατα

Iδρυµάτων

του

εξωτερικού,

τα

οποία

ζητούν

να

πραγµατοποιήσουν επίσκεψη, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που παρέχει το
πρόγραµµα LLP/ERASMUS, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αρνητική εικόνα για το
ΑΠΘ Η ανάγκη για προσωπικό κατέστη ακόµη πιο έντονη µετά το γεγονός ότι
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συνάδελφοι που εργάζονται στο Τµήµα τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, καθώς και µε την
απόλυση συναδέλφων µε εργολαβική σχέση εργασίας.

θ. Περαιτέρω ενέργειες/Στόχοι
1. Η ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα (µελών ΔΕΠ,
φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων) για την ορθότερη εφαρµογή των Δράσεων
του νέου προγράµµατος ERASMUS FOR ALL. Η αύξηση της διαφάνειας
όλων των διαδικασιών επιλογής φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού.
2. Η ορθή υλοποίηση του E.C.T.S. από όλα τα Τµήµατα του ΑΠΘ, σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.
3. Η απόκτηση του ECTS Label.
4. Η ολοκλήρωση της υποδοµής για την έκδοση του Παραρτήµατος Διπλώµατος
από όλα τα Τµήµατα του ΑΠΘ.
5. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών και η σύνδεση της
Εκπαίδευσης µε την Έρευνα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
6. Οργάνωση Μαθηµάτων στην Αγγλική στα Τµήµατα σε επίπεδο Ιδρύµατος.
7. Η σωστή εφαρµογή του νέου προγράµµατος ERASMUS PLUS σύµφωνα µε
την δέσµευση του ΑΠΘ, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Πολιτική του
Ιδρύµατος.
8. Η προώθηση των δράσεων του προγράµµατος ERASMUS MUNDUS.
9. Η συµµετοχή του ΑΠΘ σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µε τρίτες χώρες.
10. Η ολοκλήρωση της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000 των υπηρεσιών.
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3. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων
Κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 και κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 η
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων πραγµατοποίησε 12 συνεδριάσεις.
α. Στρατηγική Κατεύθυνση
Ο αριθµός των εν ενεργεία Συµφωνιών Επιστηµονικής Συνεργασίας αυτήν τη στιγµή
είναι 138, εκ των οποίων οι 17 αφορούν σε Μνηµόνια Συνεργασίας.
Ειδικότερα από 1.1.2013-18.6.2014 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Σύναψη 29 νέων Συµφωνιών Επιστηµονικής Συνεργασίας.
2. Ανανέωση 34 παλαιότερων Συµφωνιών.
3. Εξετάστηκαν 59 προτάσεις σύναψης νέων Συµφωνιών, από τις οποίες -αφού
εγκρίθηκαν από την Σύγκλητο- έχουν υπογραφεί ήδη οι 28 και έχουν
δροµολογηθεί και αναµένεται να υπογραφούν ακόµη 3.
β. Μετακινήσεις µελών ΔΕΠ στο πλαίσιο υφιστάµενων Συµφωνιών
1. Εισερχόµενοι:
Φιλοξενήθηκαν 73 επισκέπτες Καθηγητές (από Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία,
Γερµανία, Κίνα, Λευκορωσία, Ιαπωνία, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Μεγάλη
Βρετανία, Τουρκία και Τσεχία).
2. Εξερχόµενοι:
Μετακινήθηκαν 21 µέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ (προς Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία,
Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Καναδά, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Λευκορωσία,
Οµάν, Πολωνία, Τσεχία, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία).
3. Προγραµµατισµός για κινητικότητα µελών ΔΕΠ του ΑΠΘ
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων λαµβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκ των µεταβάσεων
Καθηγητών και Λεκτόρων στο εξωτερικό, για την υλοποίηση των προγραµµάτων
εργασίας για το 2012, δεν ήταν εφικτό να πραγµατοποιηθούν λόγω της
διαµορφωθείσας κατάστασης στο ΑΠΘ το τρίµηνο Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 2012,
αποφάσισε να ενηµερώσει εγγράφως τους Καθηγητές και τους Λέκτορες που δεν
είχαν υλοποιήσει τις µεταβάσεις τους ότι θα µπορούσαν να τις πραγµατοποιήσουν
στο α’ εξάµηνο του 2013.
Λαµβάνοντας ακόµη υπόψη τις δυσµενείς διαµορφωθείσες οικονοµικές συνθήκες για
το ΑΠΘ, αλλά και την επιβεβληµένη ανάγκη της διεθνούς του παρουσίας, αποφάσισε
ότι κατά το β’ εξάµηνο του 2013 θα δροµολογούνταν ο προγραµµατισµός για την
κινητικότητα των Καθηγητών και Λεκτόρων για το 2014.
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γ. Επισκέψεις διδασκόντων/αντιπροσωπειών ξένων πανεπιστηµίων και
άλλων φορέων
1. 04/2013: Οι Λέκτορες Τουρκικής Γλώσσας από το Πανεπιστήµιο του
Canakkale Τουρκίας κ. κ. Hayretin Tuncel και Eren Ansu επισκέφτηκαν το
ΑΠΘ

για

παραµονή

εξήντα

ηµερών,

στο

πλαίσιο

του

υπάρχοντος

προγράµµατος αµοιβαίας διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στους
φοιτητές του Canakkale University και της Τουρκικής Γλώσσας σε φοιτητές
του ΑΠΘ, βάσει των όρων της υφιστάµενης Συµφωνίας Επιστηµονικής
Συνεργασίας.
2. 25.2.2013: Επίσκεψη Καθηγητών από Γαλλικά Πανεπιστήµια. Mετά από
αίτηµα του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν το ΑΠΘ οι
Καθηγητές: 1) Institut Mines - TELECOM: κ. Catherine Vazza (Télécom
Paristech), κ. Caroline Hanras (EURECOM), κ. Marc Girod-Genet (Télécom
SudParis),

οι

οποίοι

ενδιαφέρθηκαν

για

τα

Τµήµατα

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και 2)
Université Catholique de Lille κ. M. Meerpoel, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για το
τµήµα Νοµικής.
3. 7.3.2013: Επίσκεψη εκπροσώπου του Τουρκικού υπουργείου Παιδείας και
ενηµέρωση για σπουδές και υποτροφίες στην Τουρκία.
4. 6.3.2013: Dr. Isham Darwish µορφωτικός ακόλουθος της Πρεσβείας της
Αιγύπτου.
5. 28.3.2013: Επίσκεψη Γενικού Προξένου των ΗΠΑ.
6. 12.4.2013: Συνάντηση Κινέζου Πρέσβη κ. Du Qiwen, µε τον κ. Πρύτανη στην
Αθήνα.
7. 22.4.2013: Prof. Takaki Namoto µορφωτικός ακόλουθος της Ιαπωνικής
Πρεσβείας και διοργάνωση διάλεξης στο Τµ. Πολιτικών Επιστηµών.
8. 15.4.2013: Dr. Mohammad Rabie , Σύµβουλος της Πρεσβείας του Ιράν.
9. 27.6.2013: Οι κ. κ. Dr. Jaafar Al Ghazo- Dean, College of Computer
Engineering and Sciences, Dean Omar El Moussa- Dean of Students και Mrs.
Rania Sinno- Director, Institutional Relations and Special Projects από το
Πανεπιστήµιο Prince Mohamad Bin Fahd της Σαουδικής Αραβίας.
10. 10.9.2013: Ο κ. Ιωαν. Γαϊτανίδης, Επίκ. Καθηγητής από το Chiba University
της Ιαπωνίας κατέθεσε πρόταση σύναψης Συµφωνίας Επιστηµονικής
Συνεργασίας µε το ΑΠΘ.
11. 19.9.2013:

  

Αντιπροσωπεία

από

το

University

of

York

του

Καναδά
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συναντήθηκε

µε τον Πρύτανη και Καθηγητές του ΑΠΘ. Η αντιπροσωπεία

αποτελούνταν από τους κ.κ.: Prof. Marilyn Lambert Drache, Vice-President,
Prof. Martin Singer, Dean of Liberal Arts, Prof. Wade Hall, Assoc. VicePresident for International Affairs και τον Επίτιµο Πρέσβη του Καναδά κ. Ν.
Πετµεζά. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συζήτηση για διεύρυνση της ήδη
υπάρχουσας συνεργασίας µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων.
12. 21.10.2013: Αντιπροσωπεία από το Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο του
Ουράλ, Ρωσίας. Η αντιπροσωπεία ήταν 15µελής και αποτελούνταν από τον
Διευθυντή του Ινστ. Παιδαγωγικής και Παιδοψυχιατρικής, Prof. E. Novosiolov,
και

προπτυχιακούς

και

µεταπτυχιακούς

φοιτητές.

Πραγµατοποιήθηκαν

συναντήσεις και συζητήσεις µε τον Κοσµήτορα της Θεολογικής Σχολής, µε
Καθηγητές και φοιτητές του ΑΠΘ.
13. 23.10.2013: Ο Prof. Huw Lewis, Dean of Humanities από το University of
Limerick, της Ιρλανδίας συναντήθηκε µε την Προϊσταµένη του Τµήµατος
Διεθνών Σχέσεων κα Ε. Κωτσάκη και συζήτησαν για πιθανή ανάπτυξη
συνεργασίας µε το ΑΠΘ.
14. 2.11.2013: Συνάντηση του Πρύτανη κ. Ι. Μυλόπουλου µε το Δηµάρχου
Κολωνίας κ. Yunger Roter και 6µελή αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από
εκπροσώπους πολιτικών κοµµάτων στο τοπικό Κοινοβούλιο και εκπρόσωπο
του Πανεπιστηµίου της Κολωνίας, µε το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί πολύχρονη
επιτυχή Συµφωνία.
15. 27.11.2013: Αντιπροσωπεία από το University of Leipzig της Γερµανίας
επισκέφτηκε το ΑΠΘ και διοργανώθηκε ενηµερωτική εκδήλωση κατά την
οποία η εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου, κ. Annegret Corhl de Paredes,
ενηµέρωσε

τους

φοιτητές

του

ΑΠΘ

για

σπουδές

στο

παραπάνω

Πανεπιστήµιο.
16. 14.1.2014: Επίσκεψη του Γενικού Προξένου της Αλβανίας κ. Riza Poda και
συνάντηση µε τον Πρύτανη κ. Ι. Μυλόπουλο.
17. 21.1.2014: Επίσκεψη του Πρέσβη της Παλαιστίνης κ. Μαρουάν Τουµπάσι και
συνάντηση µε τον Πρύτανη κ. Ι. Μυλόπουλο.
18. 23.1.2014: Αντιπροσωπεία από το Beijing Foreign Studies University
επισκέφτηκε το ΑΠΘ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του Πανεπιστηµίου, Καθηγ.
Γιανγκ Ξουεγί, και 3µελή οµάδα Καθηγητών συναντήθηκε µε τον Αναπληρωτή
Πρύτανη, Καθηγ. Ι. Παντή, τον Κοσµήτορα της Φιλοσοφικής και την
Προϊσταµένη του Τµ. Διεθνών Σχέσεων.
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19. 4.2.2014: Αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήµιο Βελιγραδίου της Σερβίας,
αποτελούµενη από τους οι κ.κ. Prof. Nada Kovacevic Vice-Rector for
Education, Prof. Dalibor Soldatic, Vice-Rector for International Relations, και
Prof. Branka Markovic, Προϊσταµένη του Τµ. Διεθνών Σχέσεων, συναντήθηκε
µε τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγ. Ι. Παντή, τον Συντονιστή της Συµφωνίας
Καθηγ. Αρ. Νανιόπουλο και την Προϊσταµένη του Τµ. Διεθνών Σχέσεων.
20. 12.2.2014: Επίσκεψη στο ΑΠΘ της εκπροσώπου της Ισραηλινής Πρεσβείας,
Dr. Tammy Ben-Haim - Deputy Head of Mission. Συναντήθηκε µε τον
Πρύτανη κ. Ι. Μυλόπουλο και έγινε συζήτηση σχετικά µε την ίδρυση έδρας
διδασκαλίας της Εβραϊκής Γλώσσας στο ΑΠΘ και γενικότερα περαιτέρω
ανάπτυξης επιστηµονικής συνεργασίας µε ανώτατα Ιδρύµατα του Ισραήλ.
21. 24.2.2014:

Επίσκεψη

στο

ΑΠΘ

αντιπροσωπείας

από

4

Γαλλικά

Πανεπιστήµια, αποτελούµενη από τους κ.κ. Prof. Ioannis Assiouras από το
TBS-Toulouse Business School, Prof. Judith Pawlowski από το DijonBurgundy Business School, Prof. Cathy Pagan από το University of Nice,
Prof. Lucie Lombard από το Université Catholique de Lille. Συναντήθηκαν µε
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτρ. Διεθνών Σχέσεων Καθηγ. κ. Γ. Φρέρη,
την εκπρόσωπο του Τµ. Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων κ. Σ.
Φούρλαρη και την εκπρόσωπο του Τµ. Διεθνών Σχέσεων κ. Σ. Μανωλιάδου.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης
επιστηµονικής συνεργασίας των παραπάνω Γαλλικών ανωτάτων Ιδρυµάτων
µε το ΑΠΘ.
22. 24.2.2014: Επίσκεψη στο ΑΠΘ των Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστηµίου
Τιράνων. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι κ.κ.: Prof. Dhori Khule
Πρύτανης, Prof. Shezai Rokaj Κοσµήτορας της Σχ. Ιστορίας και Φιλολογίας,
Prof. Mynyr Koni Κοσµήτορας της Σχ. Θετικών Επιστηµών, Prof. Sulo Haderi
Κοσµήτορας της Σχ. Οικονοµικών συνοδευόµενοι από τον Γενικό Πρόξενο της
Αλβανίας κ. Riza Poda. Συναντήθηκαν µε τον Πρύτανη κ. Ι. Μυλόπουλο και
συµφώνησαν για την διοργάνωση στο ΑΠΘ Ελληνοαλβανικού Συµποσίου τον
Απρίλιο του 2014. Παραβρέθηκαν επίσης στη επίσηµη τελετή έναρξης των
µαθηµάτων διδασκαλίας Αλβανικής Γλώσσας στο ΑΠΘ που έγινε στην
αίθουσα της Συγκλήτου.
23. 9.5.2014: Συνάντηση 3µελούς αντιπροσωπείας από το Voronez State
Agricultural University της Ρωσίας µε τον Κοσµήτορα της Γεωπονικής Σχολής
και την Προϊσταµένη του Τµ. Διεθνών Σχέσεων. Συζητήθηκε η δυνατότητα
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σύναψης Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας µε το ΑΠΘ.
24. 4-10.5.2014: Επίσκεψη 8µελούς αντιπροσωπείας Καθηγητών από το
University of Alabama των ΗΠΑ, µε επικεφαλής

τον Prof. Luoheng Han

Senior assoc. Dean of the College of Arts & Sciences. Συναντήθηκαν µε τις
Πρυτανικές αρχές και µε εκπροσώπους διαφόρων Τµηµάτων, προκειµένου να
διερευνηθούν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της υφιστάµενης Συµφωνίας
Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων. Κατά την
διάρκεια της παραµονής τους στην Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε επιστηµονική
Ηµερίδα στο ΑΠΘ και µε τη φροντίδα του Τµ. Διεθνών Σχέσεων επισκέφτηκαν
µουσεία, αξιοθέατα της πόλης και τους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας
και της Πέλλας.
25. 20.5.2014:

Επίσκεψη

αντιπροσωπείας

από

το

Πανεπιστήµιο

“Adam

Mickiewicz” University of Poznan της Πολωνίας. Ο Πρύτανης του παραπάνω
Πανεπιστηµίου Prof. Bronislaw Marciniak συνοδευόµενος από τους Prof.
Kazimierz

Ilski

και

Prof.

Janusz

Czebreszuk

(του

Τµ.

Ιστορίας

&

Αρχαιολογίας) συναντήθηκαν µε τον Πρύτανη κ. Ι. Μυλόπουλο, τον Πρόεδρο
του Τµ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Καθηγ. Κ. Κωτσάκη, τον Καθηγ.
Στ. Ανδρέου και άλλους Καθηγητές του ίδιου Τµήµατος, προκειµένου να
συζητήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάµενης Συµφωνίας
Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων και των
Τµηµάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ειδικότερα.

δ. Επισκέψεις φοιτητών/ερευνητών
1. 20.5.2013: Επίσκεψη οµάδας 22 φοιτητών από το University of Kenesaw των
ΗΠΑ και ξενάγηση στους χώρους της Πανεπιστηµιούπολης. Κατόπιν αιτήµατός τους
ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα προγράµµατα περιβαλλοντικής προστασίας και
ανάπτυξης που εφαρµόζονται στο ΑΠΘ.
2. 7-27.09.2013: 7 υποψήφιοι διδάκτορες (Τµ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας) από το
Πανεπιστήµιο “Adam Mickiewicz” του Πόζναν Πολωνίας, για συµµετοχή σε
ερευνητικές ανασκαφές (Καθηγ. Στ. Ανδρέου) του Τµ. Ιστορ. και Αρχαιολογίας του
ΑΠΘ, στο πλαίσιο Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας.
3. 2013-2014: 2 µεταδιδακτορικοί ερευνητές από το Harvard University των ΗΠΑ, για
έρευνα στο Τµήµα Φιλολογίας του ΑΠΘ, µε υποτροφία από τις ΗΠΑ.
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4. 1 µεταπτυχιακή φοιτήτρια από το Πανεπιστήµιο “Al. I. Cuza” του Ιασίου
Ρουµανίας, για τρίµηνη πρακτική άσκηση στο Τµήµα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, µε
υποτροφία του προγράµµατος LLP- Erasmus.
5. 1 µεταπτυχιακή φοιτήτρια από το University of Technology and Life Sciences του
Bydgoszcz Πολωνίας, για τρίµηνη πρακτική άσκηση στο Τµήµα Διεθνών Σχέσεων του
ΑΠΘ, µε υποτροφία του προγράµµατος LLP- Erasmus.
6. 25/8-2/9/2014: 15 Ιάπωνες φοιτητές από το Chiba University, στο πλαίσιο της
υλοποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ, για συµµετοχή σε
Summer School που πραγµατοποιεί το Τµ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
του ΑΠΘ.
ε. Ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο Συµφωνιών
1. Υποτροφίες για εντατικά Θερινά Μαθήµατα Γλώσσας και Πολιτισµού
Στο πλαίσιο Συµφωνιών Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ του ΑΠΘ και
Πανεπιστηµίων του εξωτερικού και σε συνεργασία µε το Τµήµα Σπουδών
χορηγήθηκαν:
i.

25

υποτροφίες

του

ΑΠΘ

σε

ξένους

φοιτητές

(προπτυχιακούς

και

µεταπτυχιακούς) για παρακολούθηση του εντατικού Θερινού Τµήµατος
εκµάθησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΣΝΕΓ (19/8 µε 17/9/2013).
ii.

Αντίστοιχα, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων επέλεξε 20 φοιτητές του ΑΠΘ
(προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς) που παρακολούθησαν θερινά µαθήµατα
γλώσσας και πολιτισµού ως υπότροφοι των συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων
της Αλλοδαπής (St. Kliment Ohridski University/Βουλγαρία, ΑL.I. Cuza
University/Ρουµανία,

University

of

Belgrade/Σερβία,

University

of

Strasburg/Γαλλία κ.λ.π).
2. Υποτροφίες για προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές
Εξερχόµενοι:
i.

1 µεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
για ένα ακαδηµαϊκό έτος (2013-2014) µε υποτροφία στο Trinity College του
Δουβλίνου, Ιρλανδίας.

ii.

2 προπτυχιακοί φοιτητές του Τµ. Νοµικής για συµµετοχή στο Summer
School: “Legal Aspects of European Integration” (7-25/7/2014) που
διοργανώθηκε από το University of Cologne της Γερµανίας.

iii.

4 προπτυχιακοί φοιτητές για σπουδές ενός εξαµήνου έκαστος (κατά το
ακαδ.έτος 2014-15) στο Πανεπιστήµιο του York του Toronto, Καναδά.
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iv.

10 προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές από την Φιλοσοφική Σχολή για
συµµετοχή στο Summer School of Liberal Arts (21-31/7/2014) του
Πανεπιστηµίου του York του Toronto, Καναδά.

Εισερχόµενοι:
i.

1 υποτροφία σε προπτυχιακή φοιτήτρια από το York University του Καναδά
για παρακολούθηση µαθηµάτων στο ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

ii.

1 µεταπτυχιακός φοιτητής από το Chinese University of Political Sciences
and Law του Πεκίνου για ένα χρόνο από 1.9. 2013

iii.

2 προπτυχιακοί φοιτητές του Beijing Foreign Studies University του Πεκίνου
– Κίνα, για παρακολούθηση µαθηµάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας διάρκειας
ενός ακαδ. έτους (από 1.10.2013).

3. Μετάβαση σε συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια του εξωτερικού µεταπτυχιακών
φοιτητών για διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
i.

3 υποψήφιοι διδάκτορες του Τµ. Φιλολογίας, προκειµένου να διδάξουν την
Νέα Ελληνική στο Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του
Βελιγραδίου, Σερβίας, για ένα ακαδηµαϊκού έτος.

ii.

1 υποψήφιος διδάκτορας του Τµ. Φιλολογίας, προκειµένου να διδάξει την
Ελληνική Γλώσσα στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Shanghai International
Studies University της Shanghai Κίνας, για ένα ακαδηµαϊκό έτος.

στ. Διοργάνωση εκδηλώσεων/Συνεδρίων/Ηµερίδων
1. 25.8–13.9.2013:

Στο

πλαίσιο

της

συµµετοχής

του

ΑΠΘ

στο

Euro

Meditterranean University (EMUNI), το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων συµµετείχε
ενεργά (διεκπεραίωση συνολικής αλληλογραφίας, προσκλήσεων, θεωρήσεων
εισόδου, φροντίδα διαµονής & σίτισης, χορήγηση βεβαιώσεων κλπ) στη
διοργάνωση του 5th Euro-Mediterranean Summer Professional School, µε τη
διοργάνωση Summer School µε θέµα: Translation in Tourism”.
2. 7-11.10.2013:

Συνδιοργάνωση

δεύτερης

Εβδοµάδας

Επιµόρφωσης

Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού (2nd LLP Staff Training Week).
Συνδιοργανώθηκε µε τα Τµήµατα της Διεύθυνσης Συντονισµού Ακαδηµαϊκών
Μονάδων. Πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία παρά το γεγονός ότι κατά
την περίοδο διεξαγωγής του υπήρχαν συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις
λόγω του µέτρου της διαθεσιµότητας των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ.
Υπήρξε συµµετοχή 30 συναδέλφων από 15 συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια
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διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών. Ο χώρος διεξαγωγής ήταν στο ισόγειο
του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής και γλώσσα των εργασιών η Αγγλική.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η Προϊσταµένη του Τµήµατος Διεθνών
Σχέσεων πραγµατοποίησε παρουσίαση για τις Διεθνείς δράσεις του ΑΠΘ και
την παρουσία του Πανεπιστηµίου µας στο διεθνές γίγνεσθαι.
3. 28.4.2014: Διοργάνωση διεπιστηµονικού Συµποσίου µε θέµα «Προοπτικές
των σχέσεων µεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστηµίου Τιράνων», ΚΕΔΕΑΑΠΘ. Περιελάµβανε τρείς θεµατικές ενότητες: Οικονοµία, Πολιτισµός-Παιδεία
και Περιβάλλον. Προσκεκληµένοι οµιλητές/εισηγητές ήταν 4 Καθηγητές
(Πρύτανης και Κοσµήτορες) από το Πανεπιστήµιο της Αλβανίας και 4
αντίστοιχα Καθηγητές από το ΑΠΘ. Παρέστη και χαιρέτησε την έναρξη του
Συµποσίου

ο

Γενικός

Πρόξενος

της

Αλβανίας

κ.

Riza

Poda.

http://www.auth.gr/news/conferences/17049
4. 6.5.2014: Διοργάνωση επιστηµονικής ηµερίδας για τη συνεργασία µεταξύ του
ΑΠΘ και του University of Alabama των ΗΠΑ. Επ’ευκαιρία της επίσκεψης
8µελούς αντιπροσωπείας Καθηγητών από το University of Alabama των ΗΠΑ
(4-10.5.2014) µε επικεφαλής τον Prof. Luoheng Han Senior assoc. Dean of
the College of Arts & Sciences, διοργανώθηκε ηµερίδα στην αίθουσα της
Συγκλήτου του ΑΠΘ. Σκοπός ήταν η

διερεύνηση

των προοπτικών

επιστηµονικής συνεργασίας και έρευνας σε επτά επιστηµονικά πεδία
(Βιολογία, Γεωλογία, Μουσικές Σπουδές, Θέατρο, Αγγλική Φιλολογία,
Οικονοµικές Σπουδές, Κλασσική Φιλολογία) στο πλαίσιο της υφιστάµενης
Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων.
Παρέστησαν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου
του Ιδρύµατος,

Καθηγ. Β. Ταρλατζής, ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ,

Κοσµήτορες των Σχολών του ΑΠΘ, Πρόεδροι Τµηµάτων, Καθηγητές και
Λέκτορες από όλα τα προαναφερόµενα Τµήµατα, αλλά και πολλοί
προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές. Ενδεικτικό της µεγάλης σηµασίας
που δίνεται από πλευράς του University of Alabama στην συνεργασία αυτή
είναι και η επίσηµη ιστοσελίδα που έχουν δηµιουργήσει µε τον τίτλο:
“Alabama–Greece Initiative” (http://greece.as.ua.edu/ ).

ζ. Επίσηµες τελετές υπογραφής Συµφωνιών Επιστηµονικής Συνεργασίας.
Πραγµατοποιήθηκαν µε τη φροντίδα του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων:
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1. Επίσηµη

υπογραφή

Μνηµονίων

συνεργασίας

µε

τα

Κινεζικά

Πανεπιστήµια στη Σανγκάη: Fudan University και Shanghai Internatioanl
Studies University
15.3.2013 και 18.3.2013: Ο Πρύτανης κ. Ι. Μυλόπουλος υπέγραψε τα
αντίστοιχα

Memoranda

of

Cooperation

µεταξύ

του

ΑΠΘ

και

των

Πανεπιστηµίων Fudan University της Shanghai και Shanghai International
Studies University της Shanghai στην Κίνα, όπου είχε µεταβεί προκειµένου να
παραστεί στις επίσηµες τελετές υπογραφής που διοργανώθηκαν από τα δύο
Κινεζικά Πανεπιστήµια.
2. Υπογραφή Συµφωνιών µε τα Πανεπιστήµια της Κύπρου: Τεχνολογικό
Πανεπιστήµιο Κύπρου και Πανεπιστήµιο Λευκωσίας
16-17.5.2013: o Πρύτανης κ. Ι. Μυλόπουλος µετέβη στην Κύπρο, προκειµένου
να παραστεί στις επίσηµες τελετές υπογραφής των Συµφωνιών Επιστηµονικής
Συνεργασίας του ΑΠΘ µε τα Πανεπιστήµια: α) Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο
Κύπρου στη Λεµεσό (16.5.2013) και β) Πανεπιστήµιο της Λευκωσίας
(17.5.2013). Την ίδια ηµέρα εµφανίστηκε σε εκποµπή του τηλεοπτικού
σταθµού ΡΙΚ και µίλησε για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Υπογραφή Συµφωνίας µε το University of Baku του Αζερµπαϊτζάν
29.5–2.6.2013: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ µετέβη στο Μπακού, έπειτα από
πρόσκληση της κυβέρνησης του Αζερµπαϊτζάν να συµµετάσχει στο 2ο Διεθνές
Φόρουµ για το διαπολιτισµικό διάλογο, που διοργάνωσε η UNESCO και το
Συµβούλιο της Ευρώπης. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, υπέγραψε
Μνηµόνιο για σύναψη Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ του
ΑΠΘ και του University of Bakou του Αζερµπαϊτζάν.
4. Υπογραφή Συµφωνίας µε το Shanghai International Studies University
της Κίνας
12.6.2013: Αντιπροσωπεία του Πανεπιστηµίου της Σαγκάης, µε επικεφαλής τον
Πρύτανη Καθηγητή Cao Deming, επισκέφτηκε το ΑΠΘ µαζί µε την Καθηγήτρια
Zhang Hongling, Διευθύντρια του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων, τον Καθηγητή
Zhu Shengpeng, Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών, την Καθηγήτρια Wang Yan,
Αναπληρωτή Κοσµήτορα της Σχολής Ευρωπαϊκών Γλωσσών και την Dr Wang
Xiaoxing, Καθηγήτρια του Τµήµατος Νεοελληνικών Σπουδών. Σκοπός της
επίσκεψης η επίσηµη υπογραφή Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας
µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων, µε την παρουσία Κοσµητόρων, Προέδρων
Τµηµάτων και πολλών Καθηγητών. Στο Συµφωνητικό προβλέπεται ότι τα δύο
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Ιδρύµατα από κοινού δεσµεύονται να προωθήσουν την ίδρυση Ινστιτούτου
Κοµφούκιος στο ΑΠΘ, για τη διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του κινεζικού
πολιτισµού.
5. Υπογραφή Συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο της Κύπρου
1.7.2013: Τριµελής αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου,
µε επικεφαλής τον Αντιπρύτανη, Καθηγ. Κ. Γουλιάµο, επισκέφτηκε το ΑΠΘ, µε
σκοπό την επίσηµη υπογραφή Συµφωνίας Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ
των δύο Πανεπιστηµίων. Στη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η
διοργάνωση ηµερίδας στις αρχές του Σεπτεµβρίου 2013, κατά την οποία θα
εξειδικευτούν τα επιµέρους σηµεία της συνεργασίας στους δέκα κοινούς για τα
δύο Ιδρύµατα τοµείς ενδιαφέροντος (Νοµική, Οικονοµικά, Πληροφορική,
Ιατρική, Οδοντιατρική, Παιδαγωγική, Καλές Τέχνες, Ενέργεια, Περιβάλλον &
Διαχείριση Υδάτων).
6. Υπογραφή Συµφωνίας µε το University of Kobe της Ιαπωνίας
4-8.9.2013: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ µετέβη στο Kobe, µετά από πρόσκληση του
συγκεκριµένου

Πανεπιστηµίου,

µε

σκοπό

την

υπογραφή

Μνηµονίου

Επιστηµονικής Συνεργασίας.
7. Υπογραφή Συµφωνίας µε το Chiba University της Ιαπωνίας
28.2.2014: Τριµελής αντιπροσωπεία του Chiba Unversity, µε επικεφαλής την
Καθηγήτρια

Διαπολιτισµικής

Παιδαγωγικής

Ψυχολογίας,

Καθηγ.

Ριόκο

Νικούρα, στην οποία συµµετείχε και ο ελληνικής καταγωγής Επικ. Καθηγ. κ. Ι.
Γαϊτανίδης, επισκέφτηκε το ΑΠΘ, µε σκοπό την επίσηµη υπογραφή Συµφωνίας
Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων. Στη διάρκεια των
συζητήσεων που ακολούθησαν αποφασίσθηκε η διοργάνωση από το ΑΠΘ
Summer School (25/8-2/9/2014) στο οπoίο θα συµµετέχουν 15 φοιτητές και 2
συνοδοί Καθηγητές από το Chiba University.
8. Υπογραφή ΜoU µε το Πανεπιστήµιο Fan Noli της Κορυτσάς Αλβανίας.
23.3.2014: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ µετέβη στην Κορυτσά , µετά από πρόσκληση
του

Πανεπιστηµίου

Fan

Noli,

µε

σκοπό

την

υπογραφή

Μνηµονίου

Επιστηµονικής Συνεργασίας. Παρών ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Κων. Γκιουλέκας.
η. Διεργασίες ίδρυσης στο ΑΠΘ Confucius Institute
1. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρύτανη του Shanghai International Studies
University

  

στη

Θεσσαλονίκη

(12.6.2013),

υπεγράφη

και

Συµφωνία
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Επιστηµονικής Συνεργασίας (πέραν του ήδη υπάρχοντος MOU) µεταξύ του
ΑΠΘ και του Πανεπιστηµίου Shanghai International Studies University της
Σαγκάης. Tα δύο ιδρύµατα είναι πλέον και επίσηµα οι κοινοί εταίροι που θα
συνεργασθούν και θα προβούν στις τελικές επαφές µε το Κεντρικό Ινστιτούτο
του Πεκίνου HANBAN προκειµένου να προχωρήσει η ίδρυση του Confucius
Institute.
2. Συγκροτήθηκε µε απόφαση της Συγκλήτου (αριθµ. 3059/4.10.2014)) νέα
Επιτροπή για την ίδρυση του παραρτήµατος «Ινστιτούτο Κοµφούκιος
Θεσσαλονίκης» µε έδρα του ΑΠΘ Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Διεθνών
Σχέσεων ορίσθηκε Γραµµατέας της Επιτροπής.
3. Στις 20.5.2014 απεστάλη το επεξεργασµένο από την Επιτροπή Workplan
προς έγκριση στο Shanghai International Studies University.

θ. Πρόταση ίδρυσης έδρας UNESCO στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έλαβε εισήγηση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής
(αριθµ.πρωτ. 8307/11.7.2013), για ίδρυση Έδρας UNESCO στην Ιατρική Σχολή του
ΑΠΘ µε τίτλο: «Πρόληψη των Συγγενών ανωµαλιών του Εµβρύου και προστασία της
Υγείας του Εµβρύου και του Παιδιού».
Η Επιτροπή εισηγήθηκε προς τη Σύγκλητο καταρχήν θετικά για την παραπάνω
πρόταση, ώστε σε πρώτη φάση να αποσταλεί από το ΑΠΘ επίσηµη πρόταση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την UNESCO, για την ίδρυση της Έδρας στην
Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ
ι. Ένταξη του ΑΠΘ σε νέα δίκτυα και ενώσεις Πανεπιστηµίων
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων εισηγήθηκε στην Πρυτανεία την ένταξη του ΑΠΘ στα
εξής δίκτυα και ενώσεις Πανεπιστηµίων:
1. ΄Ενταξη του ΑΠΘ στο CHERNE Network.
Το δίκτυο CHERNE (Cooperation for Higher Education on Radiological and
Nuclear Engineering) αποτελεί µια µη κερδοσκοπική συνεργασία µεταξύ
Ευρωπαϊκών

Πανεπιστηµίων

και

Ερευνητικών

Κέντρων

που

δραστηριοποιείται σε θέµατα Ραδιολογίας και Πυρηνικής Τεχνολογίας. Στο
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράµµατα για
φοιτητές (ERASMUS Intensive Programs) διάρκειας µερικών εβδοµάδων µε
σκοπό την εκπαίδευση αλλά και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Tο
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ΑΠΘ δεν θα έχει οικονοµικές υποχρεώσεις (εγγραφή ή ετήσια συνδροµή)
προς το δίκτυο CHERNE.
2. Συµµετοχή του ΑΠΘ στο Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network.
Η ένταξη του ΑΠΘ στο Paul Ehrlich MedChem Euro-Phd Network, όπου
συµµετέχουν 29 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, θα
είναι

προς

όφελος

των

µεταπτυχιακών

φοιτητών

του

Τµήµατος

Φαρµακευτικής του ΑΠΘ. Η συµµετοχή στο δίκτυο αυτό δεν θα έχει καµία
οικονοµική επιβάρυνση για το ΑΠΘ.
3. Ένταξη του ΑΠΘ στο δίκτυο Pontignano Sustainability Institute-Sienna
Sustainability Network
Το

Siena

Sustainability

Network

(NeSS)

έχει

έδρα

στο

Pontignano

Sustainability Institute του University of Siena της Ιταλίας και είναι ένα
Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο, στο οποίο συµµετέχουν διάφορα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήµια. Σκοπός του είναι η προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και των
σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων στον ακαδηµαϊκό χώρο. Η συµµετοχή
στο δίκτυο αυτό δεν θα έχει καµία οικονοµική επιβάρυνση για το ΑΠΘ.
ια. Πληρωµή ετησίων συνδροµών 2013 σε Διεθνείς Ενώσεις και Δίκτυα
Πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή των συνδροµών συµµετοχής για το 2013 του ΑΠΘ
ως εξής:
• EUA (European Universities Association): 4.040 € (από κονδύλια του ΕΛΚΕ)
• AUF (Agence Universitaire Francophonie): 1.750 €
• EUCPU (European Universities Center at Peking University): 3.000 € (H ετήσια
συνδροµή είχε αυξηθεί στο ποσό των 5.000 €, εντούτοις µετά από διαπραγµάτευση
παρέµεινε για το ΑΠΘ στις 3.000 € (από γενικές πιστώσεις)
• EAIE (European Association International Education): 135 € (από κονδύλια του
ΕΛΚΕ)
• AIEA (Association of International Education Administrators) : 400 USD
Εκκρεµούν οι πληρωµές (λόγω περιορισµού των οικονοµικών δυνατοτήτων) των
παρακάτω οφειλών:
• IAU (International Association of Universities): 2.600 €
• CUM (Community of Mediterranean Universities): 600 $
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• COIMBRA Group of Universities: 9.290 €
ιβ. Επιµόρφωση προσωπικού
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων κ. Ελ. Μπαχτσαβανοπούλου Κωτσάκη συµµετέχοντας στο πρόγραµµα LLP-Erasmus Staff Training Program για το
έτος 2013, επισκέφτηκε το University of Koeln της Γερµανίας τον Σεπτέµβριο του
2013. Μετά από προκήρυξη του Ι.Κ.Υ., η υποβληθείσα έκθεση καλής πρακτικής κινητικότητας προσωπικού της κ. Κωτσάκη, επιλέχθηκε από το Ι.Κ.Υ. και
παρουσιάσθηκε στο έντυπο ειδικό έντυπο «Κινητικότητα ERASMUS για το
Προσωπικό Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης».

ιγ. Εκπροσώπηση του ΑΠΘ στη Εκπαιδευτική Έκθεση της Κύπρου
Με απόφαση της Πρυτανείας, το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων µε εκπρόσωπό του την
Προϊσταµένη του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων κ. Ελ. Μπαχτσαβανοπούλου Κωτσάκη,

συνεπικουρούµενο από άλλα στελέχη της Διοίκησης, επάνδρωσε το

περίπτερο του ΑΠΘ (1-3.3.2013).

ιδ. Πληροφόρηση-Προβολή
1. Δηµιουργία και επικαιροποίηση νέας ιστοσελίδας του Τµήµατος Διεθνών
Σχέσεων. Με σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας
αναφορικά µε τα πληροφοριακά στοιχεία για τις Συµφωνίες Επιστηµονικής
Συνεργασίας µεταξύ του ΑΠΘ και Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, το Τµήµα Διεθνών
Σχέσεων, µε την υποστήριξη της Μονάδας Σηµασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ
δηµιούργησε νέα ιστοσελίδα. Το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων επεξεργάζεται και
εµπλουτίζει καθηµερινά µε δεδοµένα την νέα ιστοσελίδα που αναφέρεται στις
Διεθνείς Σχέσεις του ΑΠΘ. http://international-relations.auth.gr/el (έχουν αναρτηθεί
µεταξύ άλλων και όλα τα πρωτότυπα σκαναρισµένα κείµενα των υπογραµµένων
Συµφωνιών και των τελευταίων Ανανεώσεών τους, µε επιπρόσθετα στοιχεία).
2. To Τµήµα Διεθνών Σχέσεων φροντίζει, ώστε να ενηµερώνεται έγκαιρα η
πανεπιστηµιακή κοινότητα για θέµατα Συµφωνιών, αλλά και γενικότερες διεθνείς
δράσεις, στις οποίες καλείται να συµµετάσχει το ΑΠΘ (µε µαζικά ε-µαιλ και
αναρτήσεις στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ), όπως:

  

Διεθνή Συνέδρια,
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ανακοινώσεις Ξένων Φορέων για διεθνείς δράσεις, summer schools στο πλαίσιο
Συµφωνιών, εκθέσεων, διεθνών συναντήσεων κλπ.).
3. Από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων καθηµερινά εξυπηρετούνται µέσω e-mail,
τηλεφωνικά και δια ζώσης µέλη ΔΕΠ και φοιτητές, Έλληνες και ξένοι, για πάσης
φύσεως πληροφορίες αναφορικά µε θέµατα Διεθνών Σχέσεων και γενικότερα θέµατα
σπουδών, λειτουργίας του ΑΠΘ, κ.λ.π.
4. Με σκοπό την προβολή στο εξωτερικό, αλλά και στους αλλοδαπούς επισκέπτες,
του ΑΠΘ και των Διεθνών Σχέσεων, δηµιουργήθηκε ξενόγλωσσο τετράπτυχο, το
οποίο διανέµεται στους αλλοδαπούς επισκέπτες, αποστέλλεται σε Ιδρύµατα του
εξωτερικού ως πληροφοριακό υλικό και διατίθεται σε όλη την Πανεπιστηµιακή
κοινότητα για τις σχετικές ανάγκες ξενόγλωσσης προβολής-ενηµέρωσης, όσον
αφορά το ΑΠΘ.
5. Το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων φρόντισε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς
όλα τα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια του εξωτερικού και τα δίκτυα /ενώσεις
Πανεπιστηµίων στα οποία συµµετέχει το ΑΠΘ, να σταλεί ανακοίνωση/ενηµέρωση: α)
για το Πανεπιστηµιακό Camping στο Ποσείδι και τη δυνατότητα διαµονής αλλοδαπών
Καθηγητών και φοιτητών σε αυτό, β) για τη διοργάνωση Summer School (1930.8.2013) µε θέµατα Αρχαιολογίας, Ελληνικής Φιλοσοφίας, Περιβάλλοντος κ.λ.π.
που έγινε στην Καλάνδρα (εγκαταστάσεις Πανεπιστηµιακού Camping), γ) για την
διοργάνωση Summer School της Θεολογικής Σχολής µε θέµα: “Learning about
Orthodox Theology” (23.6-12.7.2014) που θα διεξαχθεί στους χώρους της Θεολογικής
Σχολής του ΑΠΘ, δ) για τη διοργάνωση από το Τµ. Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του
ΑΠΘ

του

International

Summer

School

in

Environmental

Journalism

and

Communication (ISSEJC) στις 21-30/7/2014 και ε) για τη διοργάνωση από το Τµ.
Βιολογίας του ΑΠΘ του Joint Master of Science Program ERACOM.
6. To Τµήµα Διεθνών Σχέσεων ανταποκρίθηκε στο αίτηµα 10 Τµηµάτων του ΑΠΘ και
για την αποστολή στατιστικών στοιχείων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην
διαδικασία εξωτερικής τους αξιολόγησης. Τα στοιχεία αφορούσαν πληροφορίες για τη
συµµετοχή των Τµηµάτων αυτών σε Συµφωνίες Επιστηµονικής Συνεργασίας µε
Πανεπιστήµια του εξωτερικού, την σχετική κινητικότητα και τα αποτελέσµατα αυτών
των συνεργασιών. Υποστηρίζοντας και µε αυτόν τον τρόπο την προβολή της
διεθνοποίησης του Πανεπιστηµίου µας.
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4. Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ
Σηµείωση: Ο απολογισµός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης αναφέρεται στην περίοδο
Σεπτεµβρίου 2012-Ιουνίου 2014, διότι εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον
προηγούµενο απολογισµό.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τους χρήστες στις
επιστηµονικές και ερευνητικές δραστηριότητές τους.
Οι κύριες εργασίες που εκτελεί η Κεντρική Βιβλιοθήκη αναφέρονται παρακάτω.
1. Βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία βιβλιακού και µη υλικού στο σύστηµα Horizon Δηµόσιος Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC).
2. Λειτουργία

του

Ιδρυµατικού

Καταθετηρίου

του

ΑΠΘ

(ΙΚΕΕ)

όπου

φιλοξενούνται οι δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ καθώς επίσης και οι
διδακτορικές

διατριβές

και

οι

µεταπτυχιακές

εργασίες

του

ΑΠΘ

(http://digital.auth.gr).
3. Συνεργασία µε την οµάδα της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την καλύτερη παρουσίαση
του έργου που παράγεται εντός του ΑΠΘ.
4. Λειτουργία του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Blackboard που
φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά µαθήµατα στο ΑΠΘ.
5. Εκπαίδευση φοιτητών και επιστηµονικού προσωπικού στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (αναζήτηση βιβλιογραφίας, Refworks, κ.ά.).
6. Οnline εξυπηρέτησης κοινού µέσω ηλεκτρονικής φόρµας και chat.
7. Υπηρεσία διαδανεισµού για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και µε όλα τα
πανεπιστηµιακά δίκτυα της Ελλάδος και του εξωτερικού.
8. Προµήθεια και διάθεση ξενόγλωσσων περιοδικών, ελληνόγλωσσων , Βάσεων
Δεδοµένων και ηµερήσιου τύπου (συνδροµές για όλες τις βιβλιοθήκες του
ΑΠΘ).
9. Εξυπηρέτηση κοινού:
i.

Επιστηµονικό αναγνωστήριο (8.00-20.00) µε κλειστό βιβλιοστάσιο δύο
ορόφων όπου φιλοξενούνται πάνω από 150.000 βιβλία και περιοδικά.

ii.

Βιβλιοθήκη Ιατρικής (08.00-20.00) η οποία φιλοξενείται στην Kεντρική
Βιβλιοθήκη αλλά είναι στελεχωµένη µε ένα µόνο άτοµο.

10. Εξυπηρέτηση φοιτητικού αναγνωστηρίου 08:00 π.µ. – 2:00 π.µ. καθηµερινά
και 08:00 π.µ. – 24:00 τα Σαββατοκύριακα.
11. Διαχείριση διδακτικών συγγραµµάτων µέσω του συστήµατος Εύδοξος για όλες
τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ.
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12. Διαχείριση ιστοτόπου της βιβλιοθήκης www.lib.auth.gr. Συντήρηση δικτύων
κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις υπηρεσίες και τα νέα που αφορούν τη
βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (Facebook, Twitter, Linkedin).
13. Σύστηµα διαχείρισης στατιστικών, ελέγχου και αναφοράς καλής λειτουργίας
υπηρεσιών και συνεργασία µε τη ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών) η οποία συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία όλων
των βιβλιοθηκών του ΣΕΑΒ.
14. Οδηγοί χρήσης, προβολής και ενηµέρωσης σχετικά µε τις πηγές και υπηρεσίες
της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (ελληνική και αγγλική γλώσσα).
15. Διάθεσης αίθουσας αµφιθεάτρου για ηµερίδες, συνέδρια.
16. Συντήρηση (υλικοτεχνική υποδοµή, πυρόσβεση, φωτισµός) όλης της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης (φοιτητικό, επιστηµονικό, παλαιό κτίριο διοικητικών υπηρεσιών)
17. Διοργάνωση εκθέσεων.
18. Διαφηµιστικό υλικό.
19. Συµµετοχή στο ΕΣΠΑ.
α. Διεκπεραίωση προσκτήσεων
Περιγραφή

Σεπτ. 2012- Ιούνιος 2014

Διεκπεραίωση τιµολογίων για την προµήθεια ελληνικών
περιοδικών,

ξενόγλωσσων

περιοδικών,

βάσεων

€817.094,55

βιβλιογραφικής αναζήτησης και εφηµερίδων
Διεκπεραίωση

τιµολογίων

για

την

προµήθεια

µονογραφιών
Λειτουργικά έξοδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Συντονισµός

και

συγγραµµάτων

διεκπεραίωση

µέσω

του

€14.060,12

προσκτήσεων

συστήµατος

νέων

και

συγγραµµάτων

9.278 τεκµήρια

διεκπεραίωση

µέσω

(Ακαδ. Έτος 2013-2014)

  

€190.000,00

«ΕΥΔΟΞΟΣ»

(Ακαδ. Έτος 2012-2013)
Συντονισµός

€225.414,11

του

προσκτήσεων

συστήµατος

νέων

€124.000,00

«ΕΥΔΟΞΟΣ»
5.646 τεκµήρια
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β. Μονογραφίες (βιβλία)
Ο τακτικός προϋπολογισµός της Βιβλιοθήκης συρρικνώθηκε µε αποτέλεσµα την
σηµαντική µείωση του αριθµού των νέων τίτλων που προστέθηκαν στη συλλογή του
ΑΠΘ. Η υπηρεσία διαχείρισης συλλογών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης παρόλα αυτά,
συνεχίζει την καταλογογράφηση των δωρεών και των ειδικών συλλογών της
βιβλιοθήκης (αναδροµική καταλογογράφηση).
Βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία – καταλογογράφηση

Αριθµός τίτλων

Καταλογογράφηση µεταδεδοµένων

49.069

Authority- Καθιερώσεις ονοµάτων και θεµατικών επικεφαλίδων

42.287

Πρωτότυπη βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία νέων εγγραφών

6.980

Αποδοχή δωρεών

1.707

Διάθεση δωρεών

1.381

γ. Περιοδικές εκδόσεις
Συνδροµές

Παραγγελίες

Επεξεργασία

περιοδικών εκδόσεων έτους 2013

Αριθµός τίτλων

τεκµηρίων

Έντυπα ξενόγλωσσα περιοδικά

0

Ηλεκτρονικά περιοδικά

0

Έντυπα ελληνικά περιοδικά

0

Βάσεις βιβλιογραφικής αναζήτησης

47

  

8.635
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Εφηµερίδες

4

Κατά την τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά, λόγω της συρρίκνωσης του προϋπολογισµού,
δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθεί ο διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια των
έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών. Την χρονική περίοδο Σεπτεµβρίου 2012 –
Δεκεµβρίου 2013 έγινε η επεξεργασία τεκµηρίων και δωρεές περιοδικών εκδόσεων.

δ. Ηλεκτρονικό υλικό
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη µεριµνά για τη διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών πηγών και τη
συλλογή στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση τους από την ακαδηµαϊκή
κοινότητα.
Μέσω του Heal-Link (ως µέλος του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
– ΣΕΑΒ) το ΑΠΘ έχει πρόσβαση σε 13.500 ηλεκτρονικά περιοδικά, 44.000 ηλεκτρονικά
βιβλία και 6 βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων.
Με ίδιους πόρους το ΑΠΘ έχει αποκτήσει πρόσβαση σε 360.000 ηλεκτρονικά βιβλία
και περίπου 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά (ProQuest Central, PAO, JSTOR), 42
βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και σε συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονικών
περιοδικών και διαδικτυακών εργαλείων.
Με πρωτοβουλία της Κεντρικής Βιβλιοθήκη και της Επιτροπής Εποπτείας βιβλιοθηκών
ΑΠΘ τελικά επετεύχθη η απρόσκοπτη πρόσβαση στις βάσεις βιβλιογραφικής
αναζήτησης (Web of Science, ProQuest, Jstor Κτλ) και σε σηµαντικά εργαλεία
(µεταµηχανή αναζήτησης Summon, RefWorks) όπως και στο Blackboard

µε

χρηµατοδότηση της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ) η οποία διέθεσε το ποσό των 274.350
ευρώ.
ε. “Εύδοξος”
Διαχείριση παραγγελιών διδακτικών βιβλίων µέσα από το σύστηµα του Ευδόξου σε
συνεργασία µε την υπηρεσία του Ιστοτόπου (http://eudoxus.gr).
Στα πλαίσια της διευκόλυνσης της διαδικασίας παραγγελιών έγιναν οι παρακάτω
εργασίες:
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• ‘Κατέβασµα’ λίστας διδακτικών βιβλίων Ευδόξου µέσα από την εφαρµογή των
γραµµατειών. Η εργασία αυτή έγινε σε συνεργασία µε το ΚΗΔ.
• Διαχωρισµός της προαναφερόµενης λίστας σε ξεχωριστά αρχεία excel ανά
Τµήµα.
• Καθορισµός του αλγορίθµου για το δίκαιο καταµερισµό των χρηµάτων που
διέθετε το σύστηµα Ευδόξου για το ΑΠΘ. Η εργασία αυτή έγινε σε συνεργασία
µε τον κ. Μπαµπατζιµόπουλο, Πρόεδρο Επιτροπής Εποπτείας της ΒΚΠ.
• Αποστολή των αρχείων excel στις Βιβλιοθήκες Τµηµάτων, σύνταξη οδηγιών και
τηλεφωνική υποστήριξη.
• Εισαγωγή των παραγγελιών στο σύστηµα του Ευδόξου.
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
• Ενηµέρωση στελεχών Περιφερειακών Βιβλιοθηκών, αποστολή οδηγιών και
υποστήριξη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω τηλεφώνου.
• Διαχείριση παραγγελιών µέσα στο σύστηµα του Ευδόξου.
• Επίλυση προβληµάτων σχετικά µε εκκρεµότητες των παραγγελιών.

στ. Δανεισµός, πληροφόρηση και διαδανεισµός
Στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και συγκεκριµένα στο επιστηµονικό
αναγνωστήριο λειτουργεί το δανειστικό τµήµα της κεντρικής βιβλιοθήκης. Στον ίδιο
χώρο φιλοξενείται και η βιβλιοθήκη της Ιατρικής. Το προσωπικό εξυπηρετεί το σύνολο
της

ακαδηµαϊκής

κοινότητας,

εξωτερικούς

χρήστες,

φοιτητές

του

ανοικτού

πανεπιστηµίου Ελλάδος και Κύπρου, αλλά και τους φοιτητές της Ιατρικής.
Λειτουργεί

µε

διευρυµένο

ωράριο

08.00-20.00

και

για

τις

δύο

βιβλιοθήκες

προσφέροντας πρόσβαση στη συλλογή βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων αλλά και σε
σπάνιο υλικό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πάνω από 150.000 βιβλία και περιοδικά
φιλοξενούνται σε κλειστό βιβλιοστάσιο δύο ορόφων.
Επίσης, η υπηρεσία προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες online εξυπηρέτησης. Στην
τρέχουσα χρονιά η υπηρεσία προχώρησε στο σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας
«Ρωτήστε µας!» βασισµένη στο ΕΛ/ΛΑΚ OsTicket.
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Χρήστες Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Αριθµός

ατόµων

που

επισκέφτηκαν

τη

Βιβλιοθήκη

Σύνολο
(επιστηµονικό

99.967

αναγνωστήριο)
Οργανωµένες επισκέψεις σχολείων (Μαθητές)

896

Αριθµός νέων καρτών δανεισµού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

358

Δανεισµοί, Διαδανεισµοί και
Σύνολο
Online πληροφοριακά ερωτήµατα
Δανεισµοί, Εσωτερικός δανεισµός (κλειστές συλλογές Κεντρικής
Βιβλιοθήκης)

16.977

Διαδανεισµοί (αιτήµατα από και προς τη Βιβλιοθήκη)

2.815

Ερωτήµατα πληροφόρησης «Επικοινωνήστε µε έναν Βιβλιοθηκονόµο»

3.299

ζ. Ψηφιοθήκη (Αρχειακές Συλλογές)
Η υπηρεσία της ψηφιοποίησης ψηφιοποιεί αρχειακές συλλογές, καθώς και το σπάνιο
και πολύτιµο υλικό της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ που δεν είναι δυνατό για λόγους
διατήρησης και προστασίας να διατεθεί στους χρήστες.
Τα τεκµήρια σαρώνονται, επεξεργάζονται και καταλογογραφούνται σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα. Το ψηφιοποιηµένο υλικό φιλοξενείται στη «Ψηφιοθήκη» του ΑΠΘ,
διατίθεται ελεύθερα και είναι αναζητήσιµο µέσω µηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.

Ψηφιοποίηση τεκµηρίων ανά συλλογή

Αριθµός Τεκµηρίων

Συλλογή Πολίτη

340 Βιβλία και Φυλλάδια

Συλλογή Τρικόγλου

6 Βιβλία
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Λοιπές Συλλογές

13 Βιβλία

Φωτογραφικό Αρχείο Κυριαζόπουλου

258 Φωτογραφίες

Χειρόγραφα

110

Συλλογή Μάντακα

149 Παρτιτούρες

Εισαγωγή Watermark ( υδατογράφηµα της ΒΚΠ)

38.951 σελίδες

Δηµιουργία αρχείων pdf

658

Συνολικά, στις αρχειακές συλλογές του Ψηφιακού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης
«Ψηφιοθήκη» http://digital.lib.auth.gr/ προστέθηκαν από το γραφείο ψηφιοποίησης, σε
ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση 81.060 σελίδες βιβλίων και φυλλαδίων.
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η. Διδακτορικές διατριβές, Μεταπτυχιακές εργασίες, Ιδρυµατικό Καταθετήριο
Επιστηµονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ)
Η υπηρεσία Διδακτορικών διατριβών και Μεταπτυχιακών εργασιών συγκεντρώνει σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τις διδακτορικές διατριβές και τις µεταπτυχιακές
εργασίες που εκπονούνται στο ΑΠΘ και τις διαθέτει µέσω της «Ψηφιοθήκης» στο
διαδίκτυο.
Κατά το 2012 η ΜΟΔΙΠ αποφάσισε να δηµιουργηθεί κατάλογος της ερευνητικής
παραγωγής του ΑΠΘ στο Ιδρυµατικό Καταθετήριο Επιστηµονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ).
Ως εκ τούτου, η Κεντρική Βιβλιοθήκη συνεργάστηκε µε τη ΜΟΔΙΠ, ώστε να καταστεί
δυνατή η µεταφορά των δηµοσιεύσεων που είχαν συγκεντρώσει τα Τµήµατα και οι
Σχολές στο πρόγραµµα διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks. Το προσωπικό της
υπηρεσίας σε συνεργασία µε προσωπικό του Ιστοτόπου προέβη στα παρακάτω:
Ποιοτικό έλεγχο, επεξεργασία και εµπλουτισµό των παλαιών εγγραφών των

•

µελών ΔΕΠ που καταχωρήθηκαν στο IKEE σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις
ΜΟΔΙΠ (θέµατα, ηµεροµηνίες, συγγραφείς, περιοδικά µε/χωρίς κριτές, συνέδρια
µε/χωρίς κριτές-πρακτικά/χωρίς κλπ.).
Επικοινωνία-υποστήριξη των συγγραφέων στη διαδικασία κατάθεσης των

•

δηµοσιεύσεών τους.
Ενθάρρυνση των συγγραφέων στην τήρηση αρχείων preprints (πριν την

•

κρίση) και postprints (µετά την κρίση) για τη διευκόλυνση της ανάρτησης του
πλήρους κειµένου.
Έλεγχο

•

πνευµατικών

δικαιωµάτων

των

άρθρων

(SHERPA/ROMEO,

ιστοσελίδες περιοδικών, εκδοτών κλπ) και επικοινωνία µε τον καταθέτη.
•

Δοκιµές στη λειτουργία του νέου server του ΙΚΕΕ.

•

Ταυτοποίηση συγγραφέων και προσθήκη του ΑΠΜ τους στο Invenio σύµφωνα
µε την «αναζήτηση προσώπων» του ΑΠΘ (http://www.auth.gr/usersearch).

θ. Βάση Incites (Thomson)
Διαµόρφωση της βάσης του συνδροµητικού εργαλείου InCites, το οποίο ανακτά
δεδοµένα από τη βάση Web of Science και τα αξιοποιεί για την ανάλυση της
ερευνητικής παραγωγής ενός ιδρύµατος και τη συγκριτική αξιολόγησή της µε εκείνη
άλλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Η διαµόρφωση της βάσης του InCites περιλάµβανε
τα παρακάτω στάδια:
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Ταυτοποίηση άρθρων και συγγραφέων και αντιπαραβολή τους στις βάσεις

•

Web of Science και Scopus.
‘Έλεγχος ονοµασιών του ΑΠΘ και ενοποίησή τους, π.χ. Aristotle University of

•

Thessaloniki,

Aristotelian

University

of

Thessaloniki,

University

of

Thessaloniki, κ.λπ.
Έλεγχος εναλλακτικών ονοµασιών Σχολών και Τµηµάτων ΑΠΘ και ενοποίηση

•

όλων των διαφοροποιήσεων της ονοµασίας π.χ. µίας σχολής στην επίσηµη.
Έλεγχος της ορθότητας όλων των συγγραφέων που αναγνωρίζει το εργαλείο

•

Web of Science ως συγγραφείς του ΑΠΘ.
Αντιστοίχιση και έλεγχος συγκεκριµένων δηµοσιεύσεων, ώστε να διαπιστωθεί

•

αν ο συγγραφέας είναι όντως ερευνητής του ΑΠΘ ή πρόκειται για συνωνυµία.
(Περίπου 22.000 εγγραφές).

Καταχωρήσεις

στο

Ιδρυµατικό

Καταθετήριο

Νέες εγγραφές

2004 - σήµερα

Διδακτορικές διατριβές

614

3.887

Μεταπτυχιακές εργασίες

1.655

7.851

Δηµοσιεύσεις µελών ΔΕΠ, µεταφορά από
Refworks στο πλαίσιο της συνεργασίας µε

60.000

τη ΜΟΔΙΠ
Ιδρυµατικό Καταθετήριο Επιστηµονικών
Εργασιών (IKEE)

  

4.991

63.724
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ι. Ηλεκτρονικά Μαθήµατα Blackboard
Η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και
διαχείριση του online εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Blackboard που φιλοξενεί τα
ηλεκτρονικά

µαθήµατα

του

ΑΠΘ

Κατά

την

τρέχουσα

ακαδηµαϊκή

χρονιά

πραγµατοποιήθηκε η αναβάθµιση στη νέα έκδοση του Blackboard (Learn 9.1), και η
µεταφορά όλων των µαθηµάτων και της βάσης των χρηστών.

Ηλεκτρονικά µαθήµατα Blackboard

Συνολικά 2003- Ιουν

Σύνολο

Νέα µαθήµατα

2014
612

2.209

14.539

46.708

58 ΔΕΠ +

750 ΔΕΠ +

270 φοιτητές

2.065 φοιτητές

Νέοι χρήστες

Σεµινάρια χρήσης
16.812
Απόκριση σε αιτήµατα µέσω email

8.928

(από το έτος 2008/09 και
µετά)

ια. Εκτός από τις προαναφερθείσες πάγιες εργασίες, κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα:
1. Πραγµατοποιήθηκε η αναβάθµιση στη νέα έκδοση του Blackboard (Learn
9.1), και η µεταφορά όλων των µαθηµάτων και της βάσης των χρηστών,
αντιµετωπίστηκαν προβλήµατα που προέκυψαν από τη µεταφορά και
δηµιουργήθηκαν οδηγοί χρήσης για τη νέα έκδοση. Επίσης, έγινε ενηµέρωση
των µελών ΔΕΠ για τα νέα εργαλεία που είναι διαθέσιµα στη νέα έκδοση.
2. Εξέτασε τα σηµαντικότερα online εκπαιδευτικά λογισµικά που χρησιµοποιούνται
ευρέως

από

µεγάλα

ακαδηµαϊκά

ιδρύµατα

του

εξωτερικού

(Canvas,

Desire2Learn, Blackboard, Moodle και Sakai CLE) καθώς και το ελληνικό
OPENeCLASS και εκπόνησε συγκριτική µελέτη χαρακτηριστικών µεταξύ
Blackboard, Moodle και OPENeCLASS.
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3. Συµµετέχει στο ιδρυµατικό έργο ΕΣΠΑ 2007-13 «Ανοικτά Ακαδηµαϊκά
Μαθήµατα ΑΠΘ / AUTh Opencourses» µαζί µε το Κέντρο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του οποίου:
i.

Αναζήτησε πλατφόρµες ανοικτού κώδικα (open source) που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως ιδρυµατική πλατφόρµα φιλοξενίας
των ανοικτών µαθηµάτων και µελέτησε τις σηµαντικότερες από αυτές
(Sakai CLE, Sakai OAE, Moodle, Ilias, Canvas, OPENeCLASS), ως προς
την κάλυψη των προδιαγραφών του έργου.

ii.

Διεξήγαγε σεµινάριο κατάρτισης στους συνεργάτες των µελών ΔΕΠ
που συµµετέχουν στο έργο, σχετικά µε την εκκαθάριση των
πνευµατικών δικαιωµάτων και τις ανοιχτές άδειες χρήσης στα Ανοικτά
Ψηφιακά Μαθήµατα καθώς και τις προδιαγραφές του υλικού για την
ένταξή του σε πανελλαδικό και παγκόσµιο πλαίσιο.

iii.

Διεξήγαγε συναντήσεις εργασίας µε τον νοµικό σύµβουλο του έργου
για την επίλυση προβληµάτων σχετικών µε το αντικείµενο του έργου
καθώς και για τη σύνταξη σχετικών εγγράφων.

iv.

Συµµετείχε στην ηµερίδα ενηµέρωσης για το έργο «Ανοικτά Ακαδηµαϊκά
Μαθήµατα ΑΠΘ / AUTh Opencourses» στις 27/6/2013 µε την
παρουσίαση «Ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό και ανοικτά ακαδηµαϊκά
µαθήµατα».

v.

Στελέχωσε το helpdesk του έργου.

ιβ. Εκπαίδευση Χρηστών
Αντικείµενο της υπηρεσίας εκπαίδευσης χρηστών είναι η ενηµέρωση και βοήθεια στη
χρήση των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών που προσφέρει η βιβλιοθήκη καθώς
και η εξοικείωση των χρηστών σε θέµατα πληροφοριακής παιδείας και διαδικτύου.
Διεξάγονται επιµορφωτικά σεµινάρια, προσωπικές συναντήσεις και προετοιµάζεται και
διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Εκπαίδευση

Ώρες

Πλήθος

Σεµινάρια

222

90

Προσωπικές συναντήσεις

139

103
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Σύνολο Σεµιναρίων

361

193

ΔΕΠ

11

Προπτυχιακοί

825

Μεταπτυχιακοί – Υπ. Διδάκτορες

402

Άλλη ιδιότητα

118

Σύνολο συµµετεχόντων

1.758

ιγ. “Προθήκη ΑΠΘ”
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ έχει ως σκοπό την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών

και

ερευνητικών

δραστηριοτήτων

του

ιδρύµατος

και

υιοθετεί

στρατηγικές που προβάλουν και αναδεικνύουν την πνευµατική του παραγωγή. Στο
πλαίσιο του υποέργου «Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευµατικής παραγωγής του ΑΠΘ»
της πράξης «Δηµιουργία καινοτόµων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ»,
αναπτύχθηκε µια νέα υπηρεσία έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών µε τίτλο «Προθήκη
ΑΠΘ». Σκοπός της είναι η καταχώρηση, προβολή, διαχείριση και διάθεση µέσω
ανοικτής πρόσβασης (Open Access) του περιεχοµένου των περιοδικών που
εκδίδονται στο ΑΠΘ µε τη χρήση ενός ενιαίου διαδικτυακού περιβάλλοντος. Το
πρόγραµµα το οποίο επιλέχθηκε για να υποστηρίξει την εν λόγω υπηρεσία είναι το
ελεύθερο λογισµικού ανοικτού κώδικα “Open Journals System” (OJS) και είναι
προσβάσιµο στη διεύθυνση ejournals.lib.auth.gr.

Αριθµός
Τίτλων
Περιοδικά που δηµοσιεύονται στην Προθήκη

11

Περιοδικά που βρίσκονται υπό επεξεργασία

7

Σύνολο

18
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ιδ. “Συνεδριοθήκη”
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ παρέχει από το Μάιο του
2012 στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας την υπηρεσία "Συνεδριοθήκη".
Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη όλης της διαδικασίας διεξαγωγής και
φιλοξενίας

του

περιεχοµένου

συνεδρίων,

ηµερίδων,

διηµερίδων

και

άλλων

επιστηµονικών εκδηλώσεων που υλοποιούνται εντός του ΑΠΘ. Η υπηρεσία, που
φιλοξενείται σε server της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, υποστηρίζεται από εξειδικευµένο
προσωπικό,

το

οποίο

εκπαιδεύει

κάθε

ενδιαφερόµενο

στη

χρήση

της.

Η υπηρεσία Συνεδριοθήκη έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου "Υπηρεσίες
ανάδειξης της πνευµατικής παραγωγής του ΑΠΘ" του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης). Είναι προσβάσιµη στη διεύθυνση conferences.lib.auth.gr.

Αριθµός
Τίτλων
Επιστηµονικές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στη Συνεδριοθήκη

9

Επιστηµονικές εκδηλώσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία

4

Σύνολο

13

ιε. Ιστότοπος Κεντρικής βιβλιοθήκης και διαχείριση Ηλεκτρονικών πηγών και
εργαλείων
Η υπηρεσία καθηµερινά συντηρεί τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία µε τις
επιµέρους υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τις βιβλιοθήκες σχολών και
τµηµάτων. Επίσης συντηρούνται από την οµάδα 5 σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook, Twitter, Scoopit, RSS, LinkedIn) µε στόχο το άνοιγµα της Βιβλιοθήκης στο
κοινό και την ενηµέρωση όσο περισσότερων χρηστών µέσα από το µέσο κοινωνικής
δικτύωσης που αυτοί προτιµούν. Έγινε η διαχείριση στις ηλεκτρονικές συνδροµές της
ΒΚΠ του ΑΠΘ µέσα από τα διαχειριστικά περιβάλλοντα των διαθετών. Στο πλαίσιο της
διαχείρισης των ηλεκτρονικών πηγών πραγµατοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και
ελέγχου της καλής λειτουργίας τους (π.χ. Έλεγχος URL µέσα στο Κατάλογο
Ηλ.Περιοδικών SwetsWise) λαµβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα συµβόλαια του HEAL-

  

47  

Αναπληρώώτρια   Πρύύτανη,   Αντιπρύύτανις   Ακαδηµμαϊκώών   Υποθέέσεων   &   Προσωπικούύ,   Καθηγήήτρια   Δέέσπω   Αθ.  
Λιάάλιου    
Συνοπτικήή  παρουσίίαση  δραστηριοτήήτων    (01/2013-‐‑06/2014)  

Link (την τρέχουσα χρονιά επανελέγχθηκαν οι εκδότες των περιοδικών του Wilson που
έχουν µεταφερθεί στην πλατφόρµα της EBSCOhost και του εκδότη Elsevier.
Διατηρήθηκαν σε µηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία χρήσης όλων των πηγών και
εργαλείων.
Το διάστηµα Μάιο – Ιούλιο του 2013 έγινε συγκριτική αξιολόγηση 4 προγραµµάτων
ανίχνευσης λογοκλοπής. Συγκεκριµένα αξιολογήθηκαν τα Ephorus, iThenticate,
PlagScan, Check for Plagiarism. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο στάδια. Κατά το
πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκε έρευνα στους δικτυακούς τόπους των εργαλείων και
στο εκπαιδευτικό υλικό που αυτοί παρείχαν. Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (Ιούνιο –
Ιούλιο 2013) ανοίχτηκαν δοκιµαστικοί λογαριασµοί στα τρία προγράµµατα όπου δεν
είναι συνδροµητής η Βιβλιοθήκη (iThenticate, PlagScan και Check for Plagiarism) και
µεταφορτώθηκαν τρία κείµενα (test1.docx, test2.docx, publishers.docx) για έλεγχο
λογοκλοπής. Η συγκριτική αξιολόγηση επέδειξε ότι το λογισµικό Ephorus είναι το
καταλληλότερο για το σενάριο ελέγχου µεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών στα
ελληνικά και το iThenticate για τον έλεγχο ερευνητικών κειµένων στα αγγλικά.
Από το Σεπτέµβριο 2012 συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΣΠΑ-Ψηφιακή
Σύγκλιση της Βιβλιοθήκης µε την Ανάδοχο Εταιρεία Datascouting για την ανάπτυξη
νέας εταιρικής ταυτότητας για τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και νέου δικτυακού τόπου, όπως και
για την οµαλή µετάπτωση περιεχοµένου από την υπάρχουσα πλατφόρµα Joomla στη
νέα Drupal.
Χρήση

του

ιστότοπου

της

Βιβλιοθήκης

www.lib.auth.gr

Σύνολο

Επισκέψεις (Visits)

1.183.753

Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors)

455.752

Στατιστικά χρήσης της µεταµηχανής αναζήτησης

Σύνολο

Επισκέψεις (Visits)

594.223

Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors)

235.834
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ιστ. Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ΒΚΠ
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και συµπληρώνει κάθε χρόνο το
ερωτηµατολόγιο για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ.
Η υπηρεσία του Ιστότοπου έχει την επιµέλεια της συγκέντρωσης και απόδοσης των
στατιστικών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στη Μονάδα Ολικής
Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ).
Το σύνολο των στατιστικών στοιχείων για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ είναι διαθέσιµα
στο επίσηµο ιστότοπο της ΜΟΠΑΒ (www.mopab.gr/).

ιζ. Τεχνική υποστήριξη
Η υπηρεσία προσφέρει τεχνική υποστήριξη του υλικού και λογισµικού του προσωπικού
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Επίσης προσφέρει τεχνική υποστήριξη για όλες τις
βιβλιοθηκονοµικές εφαρµογές (σύστηµα καταλόγου Horizon, Ψηφιοθήκη - Invenio,
ηλεκτρονικών µαθηµάτων -Blackboard, online πληροφόρησης osTicket) προς όλες τις
βιβλιοθήκες τµηµάτων και σχολών.
Ειδικότερα κατά την ως άνω χρονική περίοδο πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω:
1. Αντικατάσταση

συνδροµητικής

υπηρεσίας

διαχείρισης

πληροφοριακών

αιτηµάτων και αιτήσεων διαδανεισµού της ΚΒ µε αντίστοιχη που βασίζεται σε
πρόγραµµα

ΕΛ/ΛΑΚ.

Εγκατάσταση

της

σχετικής

εφαρµογής,

παραµετροποίηση, υλοποίηση νέων λειτουργιών καθώς και εκπαίδευση των
υπαλλήλων που θα την διαχειρίζονται.
2. Εγκατάσταση νέας έκδοσης της πλατφόρµας διαχείρισης και διεξαγωγής
ηλεκτρονικών µαθηµάτων (Blackboard) καθώς και ενηµερωτικών πακέτων
ασφαλείας τόσο για το λειτουργικό σύστηµα, όσο και για την εφαρµογή.
3. Αναβάθµιση του λογισµικού της πλατφόρµας ηλεκτρονικών περιοδικών (OJS).
Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας, µετεγκατάσταση και µεταφορά όλων των
δεδοµένων σε νέο εξυπηρετητή στην υποδοµή της ΒΚΠ που φιλοξενείται από το
ΚΗΔ/ΚΕΥΥ. Επίσηµη ανακοίνωση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσίας.
4. Αναβάθµιση του λογισµικού της πλατφόρµας διαχείρισης συνεδρίων (OCS).
Ανάπτυξη

νέας

λειτουργικότητας.

Υλοποίηση

συστήµατος

διαχείρισης

µεταφράσεων για το OCS. Μετεγκατάσταση και µεταφορά όλων των δεδοµένων
σε νέο εξυπηρετητή στην υποδοµή της ΒΚΠ που φιλοξενείται από το
ΚΗΔ/ΚΕΥΥ. Επίσηµη ανακοίνωση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσίας.
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5. Εγκατάσταση νέας έκδοσης της πλατφόρµας που στηρίζει το ΙΚΕΕ σε νέο –
δοκιµαστικό-

εξυπηρετητή.

Παραµετροποίηση

και

ανάπτυξη

νέας

λειτουργικότητας, αντιµετώπιση σφαλµάτων. Δηµιουργία 14 νέων φορµών
καταχώρησης ερευνητικών εργασιών για τις ανάγκες της ΜΟΔΙΠ. Δυναµική
διασύνδεση µε τον ιδρυµατικό κατάλογο προσωπικού. Δηµιουργία σχετικών
αρχείων βοήθειας. Δηµιουργία φίλτρου µετατροπής εγγραφών από Refworks
και χρήση του για σταδιακή µεταφόρτωση 32.000 παλαιών εγγραφών. Σύντοµη
παρουσίαση της υπηρεσίας στην σύγκλητο.
6. Εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στο κοµµάτι του δανεισµού, καθώς και την
σωστή διαχείριση των προστίµων του Βιβλιοθηκονοµικού Προγράµµατος του
ΑΠΘ.
7. Υλοποίηση µηχανισµού συγκέντρωσης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων των
επιµέρους υπηρεσιών της ΒΚΠ.
8. Βελτίωση/αυτοµατοποίηση στην αποστολή ενηµερωτικών ειδοποιήσεων µέσω
email των εκπρόθεσµων βιβλίων των περιφερειακών βιβλιοθηκών.
9. Βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης προστίµων των βιβλιοθηκών.
10. Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας για την εφαρµογή διαχείρισης των οικονοµικών
δεδοµένων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
11. Επισκευή, συντήρηση και αναβάθµιση υπολογιστών (hardware) και λογισµικού
(software) του προσωπικού της ΒΚΠ.
12. Δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλους τους εξυπηρετητές της ΒΚΠ
13. Εγκατάσταση της πλατφόρµας του Ιδρυµατικού Καταθετηρίου (ΙΚΕΕ) σε νέο
σύστηµα

παραγωγής

στο

ΚΗΔ/ΚΕΥΥ.

Μεταφορά

ρυθµίσεων,

παραµετροποιήσεων και κώδικα από δοκιµαστικό σύστηµα. Διασύνδεση
υπηρεσίας µε ΚΗΔ/ΚΛΔ και ΚΗΔ/ΚΥΤΠ. Ανάπτυξη/τροποποίηση εργαλείων για
το σύστηµα παραγωγής. Επεξεργασία και µεταφορά 2343 εγγραφών, 420
χρηστών και όλων των σχετικών στατιστικών χρήσης από παλιό σύστηµα
(ψηφιοθήκη)

στο

νέο

ΙΚΕΕ.

Μετατροπή

-µε

βάση

τα

φίλτρα

που

δηµιουργήθηκαν στο δοκιµαστικό σύστηµα το προηγούµενο διάστηµα- και
εισαγωγή στο νέο ΙΚΕΕ των περίπου 60.000 δηµοσιεύσεων που συγκέντρωσε η
ΜΟΔΙΠ στο RefWorks. Έλεγχος, ανάδραση µε ΜΟΔΙΠ, διόρθωση και
επαναεισαγωγή προβληµατικών δηµοσιεύσεων. Ανακοίνωση/διάθεση στο κοινό
και

έναρξη

λειτουργίας

της

νέας

υπηρεσίας

σε

πιλοτική

φάση.

Βελτίωση/ενηµέρωση φορµών καταχώρησης µε βάση σχόλια χρηστών.
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Μετάφραση επιπλέον κοµµατιών βοήθειας και δηµιουργία ενηµερωτικής σελίδας
συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQ).

ιη. Φοιτητικό Αναγνωστήριο
Οι υπηρεσίες του φοιτητικού αναγνωστηρίου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο.
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 έως 02.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 08.00 έως
00.00.

Εντός

του

αναγνωστηρίου

λειτουργεί

επίσης

τµήµα

της

υπηρεσίας

πληροφόρησης.

ιθ. Αµφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διέθεσε το αµφιθέατρο για τη διεξαγωγή 99 εκδηλώσεων.

κ. Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια κατάρτισης
Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε συνέδρια
και εκπαιδευτικά σεµινάρια αποκτώντας νέες δεξιότητες. Στόχος είναι η γνώση που
αποκτάται από την εκπαίδευση να διαχέεται στο σύνολο των υπαλλήλων της
Βιβλιοθήκης.
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι συµµετοχές των υπαλλήλων της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης σε σεµινάρια κατάρτισης και συνέδρια.

Συµµετοχή σε σεµινάρια - συνέδρια
Δεδοµένα

βιβλιοθηκών

στο

Ηµεροµηνία

Τόπος

Συµµετέχοντες

µελλοντικό

ψηφιακό περιβάλλον: FRBR και Linked
Data»
10-11/06/2013

Οργάνωση
Μακεδονίας

Α.Π.Θ,
και

Πανεπιστήµιο

Αλεξάνδρειο

Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας

10

Τ.Ε.Ι.

Θεσσαλονίκης
21ο

Πανελλήνιο

Συνέδριο

Ελληνικών

19/10/2012

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
22ο

Πανελλήνιο

Συνέδριο

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

  

18-

Ελληνικών

23-24/10/2013

Πανεπισ
τήµιο Πειραιά
Πανεπιστήµιο
Πάτρας

4

1
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7

th

Metadata and Semantics Research

Conference

ΤΕΙΘ,
Βυζαντινό

19-22/11/2013

1

Μουσείο

κα. Ανακοινώσεις - παρουσιάσεις Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε συνέδρια και
άλλες επιστηµονικές εκδηλώσεις
Τίτλος ανακοίνωσης

Συνέδριο

Προωθώντας την ανοικτή πρόσβαση:
συνεργασία της ΒΚΠ µε τη ΜΟΔΙΠ
ΑΠΘ

Ηµεροµηνία

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
Υπηρεσίες Ανάδειξης της Πνευµατικής

Εκδήλωση ενηµέρωσης

Παραγωγής του ΑΠΘ

Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ανοικτά «Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα στο
Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα
Τίτλος

παρουσίασης:

ΑΠΘ – AUTh Opencourses»

information literacy schemes in Greek
education

20/06/2013

27/6/2013

Scientific

Information management policies and
higher

14-15/11/2011

institutions

and

libraries.Συγγραφείς: I. Clapsopoulos, S.

18th

International

Electronic

Conference

Publishing

-

on
ΑΤΕΙ 18/6/2014

Θεσσαλονίκης

Zapounidou, M. Balatzaras, D. Patrinos
Τίτλος παρουσίασης: Σύνταξη δηµοσίων
εγγράφων

Τίτλος

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 7/4/2014
Θεσσαλονίκης

παρουσίασης:

University

Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης -

of

“Aristotle

Thessaloniki

primary

sources collections: A selection for the
history of Thessaloniki”

American

College

PRESERVING
MEMORY

of

THE
OF

ONE-DAY

Thessaloniki
HISTORICAL

THESSALONIKI 26/2/2014
WORKSHOP

THESSALONIKI,

  
κβ. Επιµόρφωση προσωπικού στο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του ΕΚΔΔΑ
Τίτλος προγράµµατος

  

Υπάλληλοι
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Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο για τη

1

διοίκηση ολικής ποιότητας
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

2

Ηλεκτρονική Γραµµατειακή Υποστήριξη

1

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

1

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού

2

Βασικές γνώσεις για Η/Υ

2

Ηλεκτρονική Γραµµατειακή υποστήριξη

1

Ανάπτυξη εφαρµογών µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων

3

Βελτίωση

δεξιοτήτων

επικοινωνίας

οµαδικής

συνεργασίας διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων
Ποιοτικές υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα
πολίτη
Σύνολο

  

προς τον

2

1

16
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κγ. Συµµετοχή σε δράσεις και διοργάνωση εκθέσεων
Τίτλος

Ηµεροµηνία

«Περιήγηση στην Ανατολική Μεσόγειο µέσα από έργα της συλλογής

26/6/2012

Ιωάννη Τρικόγλου»
«100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1912-2012) µέσα

10/10/2012

από τις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ»
Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στο Open House Thessaloniki 2012

21/11/2012

Συµµετοχή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην εκδήλωση "Το
ΑΠΘ στο NΟΗΣΙΣ, Συνάντηση Καινοτοµίας, Εκπαίδευσης 15/1/2013
& Πολιτισµού
BOAI10: Budapest Open Access Initiative 10:- µετάφραση στα ελληνικά.
Η

µετάφραση

είναι

διαθέσιµη

µέσω

της

διεύθυνσης:

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greektranslation-1

30/5/2013

Για λόγους προβολής η ανάρτηση της µετάφρασης έγινε και στο επίσηµο
site

openaccessweek

(http://www.openaccessweek.org/),

όπου

ήταν

πρώτο νέο για είκοσι µέρες (1 Ιουνίου – 20 Ιουνίου 2013)

κδ. Συνεργασία µε το Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
Η υπηρεσία του ιστοτόπου συνεργάστηκε µε το Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και δηµιούργησε δύο αρχεία παρουσιάσεων (ppt) της Βιβλιοθήκης και
Κέντρου Πληροφόρησης( ΒΚΠ) στα Αγγλικά.
Τίτλος
Erasmus Welcome day - παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε Erasmus φοιτητές
Erasmus staff training week -παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε υπαλλήλους
γραφείων Erasmus

  

Ηµεροµηνία
27/9/2012

9/10/2012
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Erasmus Welcome day - παρουσίαση της Βιβλιοθήκης σε Erasmus
φοιτητές
Erasmus staff training week - παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε διοικητικούς
υπαλλήλους

21/2/2013

10/10/2013

Erasmus staff training week – Μασσαλία ( 1 υπάλληλος)

9-15/3/2014

Erasmus staff training week – Γρανάδα ( 2 υπάλληλοι)

2-6/6/2014

κε. Συµµετοχή της Βιβλιοθήκης σε οργανισµούς
Η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων και της δηµοσιοποίησης του
έργου της συµµετέχει στους παρακάτω οργανισµούς:
•

Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) - HEAL-Link.

•

International Federation of Library Association (IFLA) µε ετήσια συνδροµή
€475.
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) µε ετήσια

•

συνδροµή €360.
•

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER).

•

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

•

openarchives.eu.

•

openarchives.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

•

Τhe University of Illinois OAI-PMH Data Provider.

κε. Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη δέχθηκε 2 σπουδαστές του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την πραγµατοποίηση της
πρακτικής τους άσκησης.

κστ. Συµµετοχή σε προγράµµατα ΕΣΠΑ
1. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη συµµετέχει στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ» υλοποιώντας το έργο «Δηµιουργία Καινοτόµων Υπηρεσιών Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης ΑΠΘ» µε επιστηµονικά υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Μπαµπατζιµόπουλο,

  

55  

Αναπληρώώτρια   Πρύύτανη,   Αντιπρύύτανις   Ακαδηµμαϊκώών   Υποθέέσεων   &   Προσωπικούύ,   Καθηγήήτρια   Δέέσπω   Αθ.  
Λιάάλιου    
Συνοπτικήή  παρουσίίαση  δραστηριοτήήτων    (01/2013-‐‑06/2014)  

καθηγητή του Τµήµατος Γεωπονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτικά

στοιχεία

διεύθυνση

του

έργου

παρουσιάζονται

στη

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/espa
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, µεταξύ άλλων:
Η

•

ψηφιοποίηση

1.000.000

σελίδων

σπάνιων

βιβλίων

και

ελληνικών

περιοδικών που έχουν εκδοθεί προ του 1920.
Η αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήµατος της βιβλιοθήκης (Horizon)

•

µε σύγχρονο σύστηµα open source.
Ο ανασχεδιασµός και ενιαία παρουσίαση των διαδικτυακών υπηρεσιών της

•

βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Η δηµιουργία υπηρεσίας υποστήριξης έκδοσης και διάθεσης ηλεκτρονικών

•

ακαδηµαϊκών περιοδικών που εκδίδονται εντός του ΑΠΘ.
Η

•

δηµιουργία

υπηρεσίας

υποστήριξης

καταχώρησης

και

διαχείρισης

συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται
εντός του ΑΠΘ.
η αναβάθµιση του Ιδρυµατικού Καταθετηρίου Επιστηµονικών Εργασιών

•

(ΙΚΕΕ) του ΑΠΘ.

2. Παράλληλα µε τα παραπάνω, η Βιβλιοθήκη συµµετέχει στο έργο «Ανάπτυξη
ψηφιακών µαθηµάτων, υποστήριξη ιδρυµατικής πλατφόρµας και άλλες δράσεις»
που εκπονείται στο ΑΠΘ υπό την κύρια ευθύνη του Κέντρου Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
3. Επίσης η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ στο πλαίσιο της συµµετοχής της στο ΣΕΑΒ (HEALLink) λειτουργεί από το 1999 την Υπηρεσία Διάθεσης Ηλεκτρονικών Πηγών.
Οι υπηρεσίες του ΣΕΑΒ που στηρίζονται από τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ είναι οι
παρακάτω:
Υπηρεσία διάθεσης 14.500 επιστηµονικών ηλεκτρονικών περιοδικών στην

•

ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας παράλληλα µε την ευθύνη
των διαπραγµατεύσεων µε τους εκδότες, τον έλεγχο των συµβάσεων και την
εξυπηρέτηση των βιβλιοθηκών µελών του ΣΕΑΒ.
Υποστήριξη του ιστοτόπου των ηλεκτρονικών περιοδικών, υποστήριξη των

•

µελών για προβλήµατα πρόσβασης, υποστήριξη του HEAL-Link Federation
για την πρόσβαση µέσω Shibboleth.
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Συµµετοχή στην οριζόντια δράση του ΣΕΑΒ που χρηµατοδοτείται από το

•

ΕΣΠΑ για την δηµιουργία υπηρεσίας αποστολής άρθρων επιστηµονικών
περιοδικών του HEAL-Link σε οργανισµούς του δηµοσίου που δεν είναι µέλη
του HEAL-Link (82 οργανισµοί όπως νοσοκοµεία, ΕΦΕΤ, Γενικό Χηµείο του
Κράτους κτλ.)
Είναι υπό προκήρυξη διαγωνισµός εξοπλισµού 125.000 ευρώ υπό την ευθύνη

•

του ΕΜΠ ο οποίος θα εγκατασταθεί στο ΚΗΔ ώστε να µεταφορτωθούν όλα τα
αρχεία των περιοδικών που έχουν αγοραστεί τα προηγούµενα έτη από το
HEAL-Link.
Κατοχυρώθηκε ήδη διαγωνισµός για τη δηµιουργία συστήµατος ERMS
(Electronic Resources Management System), την ευθύνη του οποίου έχει το ΑΠΘ και
θα στηρίξει όλα τα µέλη του ΣΕΑΒ.  

  
κζ. Προβλήµατα και µελλοντικές δράσεις
1. Στη διάρκεια της τρέχουσας ακαδηµαϊκής χρονιάς 5 υπάλληλοι της
Βιβλιοθήκης µετακινήθηκαν στην κεντρική διοίκηση του ΑΠΘ, ενώ συνολικά 9
άτοµα τέθηκαν σε διαθεσιµότητα (και µε τις δύο).
2. Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η καθυστέρηση στην έγκριση της πίστωσης για
την διενέργεια διαγωνισµού ξενόγλωσσων περιοδικών και βάσεων του ΑΠΘ
για το έτος 2013. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 µε αποτέλεσµα η διενέργεια
του διαγωνισµού να γένει τον Ιανουάριο του2014.
3. Μη έγκριση πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
4. Εκκρεµούν αποφάσεις έγκρισης για σηµαντικά έργα αναβάθµισης της
ασφάλειας και ποιότητας των κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Επιγραµµατικά αναφέρονται:
•

Αντικατάσταση του υποσταθµού χαµηλής τάσης στο παλιό κτίριο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

•

Αντικατάσταση ή επισκευή αντλίας ψύξης νερού και αντικατάσταση του
πύργου ψύξης της κλιµατιστικής µονάδας.

•

Εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης στα δύο υπόγεια του παλιού κτιρίου
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης όπου φυλάσσονται σπάνια τεκµήρια.

•

Δηµιουργία εξόδου κινδύνου στο φοιτητικό αναγνωστήριο.

5. Ενοποίηση οµοειδών βιβλιοθηκών. Πάγιο αίτηµα της Επιτροπής Εποπτείας
Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών.
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6. Εφαρµογή του άρθρου 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) και
του άρθρου 48 του Ν.4009/2011 «όλες οι Βιβλιοθήκες Σχολών, Τµηµάτων ή
Τοµέων υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος
και αποτελούν ενιαίο µε αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους
πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και διαχείρισης των
οικονοµικών πόρων».
7. Ανασχεδιασµός, συστηµατοποίηση και συνολική µηχανογραφηµένη διαχείριση
υπό την εποπτεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης των παραγγελιών προµήθειας
βιβλιακού υλικού.
8. Μετάβαση σε νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα βιβλιοθήκης
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»).
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5. Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ)
α. Γενικά
1) Η διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλική, γερµανική, γαλλική και ιταλική γλώσσα)
για ειδικούς - ακαδηµαϊκούς σκοπούς στα Τµήµατα και τις Σχολές του ΑΠΘ
πραγµατοποιήθηκε από το µόνιµο διδακτικό προσωπικό του Κέντρου καθ’ όλη τη
διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 2012-13 και 2013-14. Τα µαθήµατα πιστώνονται
ανάλογα µε το Πρόγραµµα Σπουδών των Τµηµάτων / Σχολών, ενώ ο αριθµός των
φοιτητών/τριών

που

τα

παρακολούθησαν

είναι

συνολικά

µεγάλος

και

διαφοροποιείται ανά γλώσσα. Στη συνεδρίαση αρ. 62/27-6-12 το Διοικητικό
Συµβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών καθώς και η Γενική
Συνέλευση στη συνεδρίαση αρ. 5/10-7-13 αποφάσισαν να προτείνουν στο Πρυτανικό
Συµβούλιο οι πιστωτικές µονάδες για τα µαθήµατα των ξένων γλωσσών να είναι 2
ώστε να είναι ενιαία η ρύθµιση σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα του ΑΠΘ , ενώ τα
υποχρεωτικά µαθήµατα να πιστώνονται ανάλογα µε το Πρόγραµµα Σπουδών των
Τµηµάτων / Σχολών.
2) Υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες για να διδαχθούν όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής
µαθήµατα ξένων γλωσσών σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα του ΑΠΘ, µετά τις
συνταξιοδοτήσεις διδασκόντων του Κέντρου και την απροθυµία του Υπουργείου να
εγκρίνει αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την Πρωτο- και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
ή την προκήρυξη νέων θέσεων. Στην έγγραφη παράκληση του Κ.Δ.Ξ.Γ. να στηριχτεί
η προσπάθεια αυτή από άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ΑΠΘ βρήκαµε
ανταπόκριση από το Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (διαδικασίες
πρόσληψης διδάσκοντα 407, ιταλικής γλώσσας για τα ακαδ. έτη 2012-13 και 201314) καθώς και το Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (διαδικασίες πρόσληψης
διδάσκοντα 407, ιταλικής γλώσσας για το ακαδ. έτος 2013-14).
β. Διδασκαλία ρωσικής και τουρκικής γλώσσας
1. Τα µαθήµατα ρωσικής γλώσσας προσφέρθηκαν δωρεάν σε φοιτητές-τριες όλων
των Τµηµάτων / Σχολών του ΑΠΘ, µε πίστωση 2 ECTS µονάδων, στο πλαίσιο
συνεργασίας µε το πρόγραµµα «ΙΑΣΩΝ».
i.

Μετά από ηλεκτρονική πρόσκληση ενδιαφέροντος και αναλογική επιλογή
σύµφωνα µε τους όρους της ανακοίνωσης λειτούργησαν δύο τµήµατα/έτος:
ένα τµήµα αρχαρίων και ένα προχωρηµένο.

ii.

Συνολικά παρακολούθησαν 31 φοιτητές το 2012-13 και 41 φοιτητές το 201314 ενώ οι αιτήσεις κατ’ έτος ξεπέρασαν τις 200.
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ενδιαφέρον για τη ρωσική γλώσσα είναι µεγαλύτερο από τη δυνατότητα
κάλυψης των αναγκών.
iii.

Με τη λήξη του προγράµµατος κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 έγινε
επίσηµη απονοµή των πιστοποιητικών παρακολούθησης, παρουσία των
Πρυτανικών Αρχών, των Προξενικών Αρχών της Ρωσικής Οµοσπονδίας στη
Θεσσαλονίκη, κ.ά. (παρουσίαση καλλιτεχνικού προγραµµατος από τους
αποφοίτους).

iv.

Μέσω του Προγράµµατος «ΙΑΣΩΝ» εξασφαλίστηκαν 4 υποτροφίες ενός µήνα
(Σεπτέµβριο-Οκτώβριο 2013), σε δυο µεγάλα Πανεπιστήµια της Ρωσίας και
Ουκρανίας, για εκµάθηση της ρωσικής γλώσσας σε φοιτητές και φοιτήτριες
που παρακολούθησαν τα µαθήµατα.

v.

Το Νοέµβριο 2013, ο κ. Φωτιάδης Δηµήτρης, διδάσκων της ρωσικής γλώσσας
στο Κέντρο µέσω του Προγράµµατος «ΙΑΣΩΝ» του ΑΠΘ, συµµετείχε σε
εκπαιδευτικό σεµινάριο στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας κατά το χρονικό
διάστηµα 14-27/11/2013 εκπροσωπώντας τους δασκάλους της ρωσικής
γλώσσας στην Ελλάδα.

vi.

Το Μάιο 2014 πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδροµή στη Μόσχα µε τη
συµµετοχή

17

φοιτητών

διαφόρων

Τµηµάτων

του

ΑΠΘ

που

παρακολουθούσαν τα µαθήµατα ρωσικών κατά το έτος 2013-14, χωρίς να
υπάρχει καµία επιβάρυνση για το ΑΠΘ Μέρος των εξόδων καλύφθηκε µε την
ευγενική

χορηγία

του

οµίλου

«Μουζενίδη».

Οι

εντυπώσεις

που

αποκοµίσθηκαν από µεριάς φοιτητών ήταν εξαιρετικές.
2. Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας προσφέρεται δωρεάν, µε πίστωση 2
ECTS µονάδων, στο πλαίσιο διαπανεπιστηµιακής συµφωνίας µεταξύ του
ΑΠΘ και του Πανεπιστηµίου Canakkale Onsekiz Mart Τουρκίας από
διδάσκοντα του τουρκικού Πανεπιστηµίου (εαρινό εξάµηνο 2012-13 και
ακαδηµαϊκό έτος 2013-14).
i.

Το εαρινό εξάµηνο 2012-13 το Κέντρο δέχτηκε δύο διδάσκοντες από το εν
λόγω Πανεπιστήµιο ενώ το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος έναν.

ii.

Μετά από ηλεκτρονική πρόσκληση ενδιαφέροντος και αναλογική επιλογή
σύµφωνα µε τους όρους της ανακοίνωσης λειτούργησαν δύο τµήµατα/έτος:
ένα αρχαρίων και ένα προχωρηµένο.

iii.

Συνολικά παρακολούθησαν 70 φοιτητές το 2012-13 και 51 φοιτητές το 201314 ενώ οι αιτήσεις κατ’ έτος ξεπέρασαν τις 150. Σηµειώνεται ότι το ενδιαφέρον
για την τουρκική γλώσσα είναι µεγαλύτερο από τη δυνατότητα κάλυψης των
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αναγκών.
γ. Πιλοτική διδασκαλία γαλλικής, αλβανικής, γερµανικής και ιταλικής γλώσσας
1. Το εαρινό εξάµηνο 2013 υλοποιήθηκαν δωρεάν µαθήµατα γαλλικής γλώσσας
σε διατµηµατική βάση, µε πίστωση 2 ECTS µονάδων, στους φοιτητές/τριες του
Πανεπιστηµίου µε στόχο την ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στη
γαλλική

γλώσσα

εκπαιδευτικός

κλ.

(επίπεδο
ΠΕ05

Α1-Α2).

(γαλλικής

Διδάσκουσα
γλώσσας)

από

ήταν

αποσπασµένη

τη

Δευτεροβάθµια

Εκπαίδευση στο Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδ. έτος
2012-13. Λειτούργησε ένα εντατικό τµήµα για αρχάριους 15 ατόµων, διάρκειας
28 ωρών.
2. 2) Το εαρινό εξάµηνο 2014 πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά

µαθήµατα

αλβανικής γλώσσας, µε πίστωση 2 ECTS µονάδων, στο πλαίσιο της
επιστηµονικής συµφωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
και του Πανεπιστηµίου Τιράνων της Αλβανίας. Η έναρξη του Προγράµµατος
πραγµατοποιήθηκε παρουσία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστηµίου
των Τιράνων και του ΑΠΘ καθώς και του Γενικού Προξένου της Αλβανίας στη
Θεσσαλονίκη.
3. Τα µαθήµατα προσφέρθηκαν δωρεάν και διασχολικά σε προπτυχιακούς
φοιτητές-τριες όλων των Τµηµάτων του ΑΠΘ από διδάσκουσα του
Πανεπιστηµίου Τιράνων. Μετά από ηλεκτρονική πρόσκληση ενδιαφέροντος
και αναλογική επιλογή σύµφωνα µε τους όρους της ανακοίνωσης λειτούργησε
ένα εντατικό τµήµα για αρχάριους, διάρκειας 26 ωρών. Κατατέθηκαν 60
αιτήσεις και επιλέχθηκαν τελικά 30.
4.

Το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 και ύστερα από πρόταση των διδασκόντων της
γερµανικής γλώσσας του Κέντρου, πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
πρόγραµµα διδασκαλίας της γερµανικής γλώσσας για αρχάριους, µε
πίστωση 2 ECTS µονάδων. Διδάσκουσες ήταν όλα τα µέλη ΕΕΠ (4)
γερµανικής γλώσσας του Κέντρου. Τα µαθήµατα προσφέρθηκαν δωρεάν και
διασχολικά σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ που έχουν
µηδενικές γνώσεις της γλώσσας. Μετά από ηλεκτρονική πρόσκληση
ενδιαφέροντος και αναλογική επιλογή σύµφωνα µε τους όρους της
ανακοίνωσης λειτούργησαν τέσσερα Τµήµατα αρχαρίων για 3 ακαδ.
ώρες/εβδοµάδα. Κατατέθηκαν 254 αιτήσεις και επιλέχθηκαν 140.

5.

Το εαρινό εξάµηνο 2014 υλοποιήθηκαν δωρεάν µαθήµατα ιταλικής
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γλώσσας, µε πίστωση 2 ECTS µονάδων, στους φοιτητές/τριες του
Πανεπιστηµίου µε ειδική θεµατολογία: Ιταλική γλώσσα για την κατανόηση
κειµένων ανθρωπιστικών σπουδών ιστορίας, τέχνης, θεάτρου. Διδάσκουσα
ήταν η κ. Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ΑΠΘ.
δ. Συνεργασίες εντός ΑΠΘ
1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε την Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής
πραγµατοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο 2014 πρόγραµµα ταχύρρυθµης
κατάρτισης για επαγγελµατική/ ακαδηµαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας σε
φοιτητές και φοιτήτριες της Πολυτεχνικής Σχολής που εκδήλωσαν ανάλογο
ενδιαφέρον µετά από ηλεκτρονική πρόσκληση. Τα µαθήµατα προσφέρθηκαν
δωρεάν στους φοιτητές από δύο διδάσκουσες µέλη ΕΕΠ του ΚΔΞΓ. Το ακαδ.
έτος 2012-13 δεν υλοποιήθηκε το Πρόγραµµα διότι δεν είχε τακτοποιηθεί το
οικονοµικό σκέλος της συνεργασίας.
2. Συνεχίστηκε η συνεργασία µεταξύ του Κ.Δ.Ξ.Γ. του ΑΠΘ, του Τµήµατος
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τµήµατος Νεοελληνικών Σπουδών
του University of Michigan, Ann Arbor στις ΗΠΑ, κατά το εαρινό εξάµηνο
2013. Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραµµα peer teaching (βοηθητική
διδασκαλία από συνοµηλίκους) και διαδραστική-διαπολιτισµική εκµάθηση
αγγλικών και ελληνικών (ως ξένες γλώσσες) µέσω του διαδικτύου (skype)
κατά τα πρότυπα του προγράµµατος cultura.mit (http://cultura.mit.edu/), του
Πανεπιστηµίου MIT της Μασαχουσέτης. Συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα
του University of Michigan, “Global Teaching Initiative”. Συµµετείχαν
φοιτητές/ριες των Τµηµάτων Γαλλικής και Γερµανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.
ε. Συµφωνίες-Συνεργασίες εκτός ΑΠΘ
1. Το ΚΔΞΓ συµµετέχει στο Πρόγραµµα Επιστηµονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ
µε το Telavi State University της Γεωργίας για πραγµατοποίηση επίσκεψης
στο προαναφερθέν Πανεπιστήµιο για έρευνα ή διάλεξη στην Αγγλική γλώσσα
(µέχρι τώρα οι επισκέψεις αυτές δεν πραγµατοποιήθηκαν κυρίως λόγω
οικονοµικών δυσχερειών).
2. Συµµετοχή του ΚΔΞΓ στο Πρόγραµµα Επιστηµονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ
µε το Pamukkale University του Denizli Τουρκίας (µέχρι τώρα δεν
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πραγµατοποιήθηκε κάποια δράση).
3. Συµµετοχή του ΚΔΞΓ σε Πρόγραµµα που αφορά την επικαιροποίηση
γνώσεων

αποφοίτων

Ξενόγλωσσων

Τµηµάτων

ΑΕΙ

µε

σκοπό

την

επαγγελµατική ενασχόλησή τους στα πεδία του Πολιτισµού του Εµπορίου και
του Τουρισµού.
στ. Περαιτέρω ενέργειες/Στόχοι
1. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προς τη Σύγκλητο του ΑΠΘ, για την ενιαία
αναγνώριση (ΔΜ/ECTS) των µαθηµάτων όλων των ξενών γλωσσών
(ρωσικής, τουρκικής κ.ά.).
2. Πραγµατοποιήθηκαν

συναντήσεις

συνεργασίας

της

Προέδρου

µε

εκπροσώπους ρωσικών Πανεπιστηµίων που ειδικεύονται στη διδασκαλία
της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, ώστε µέσω των συµφωνιών συνεργασίας
µε το ΑΠΘ (Διεθνείς Σχέσεις), να στηριχτεί µε την αποστολή διδασκόντων η
ευρύτερη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας.
3. Πραγµατοποιήθηκε

συνάντηση

συνεργασίας

της

Προέδρου,

της

Προϊσταµένης του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων και του Προέδρου του
Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης µε τον Πρόξενο της
Τουρκίας

στη

Θεσσαλονίκη,

ώστε

να

στηριχτεί

από

τα

τουρκικά

Πανεπιστήµια η ευρύτερη και µονιµότερη διδασκαλία της τουρκικής
γλώσσας.
4. Με πρωτοβουλία του Γενικού Προξένου της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη και
του εκπροσώπου της DAAD στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις
συνεργασίας µε την Πρόεδρο για την εντατικοποίηση της διδασκαλίας της
γερµανικής γλώσσας στην Πολυτεχνική και Ιατρική Σχολή. Το ΚΔΞΓ
αποδέχτηκε την πρόταση να στείλει η γερµανική πλευρά τέσσερα άτοµα για
πρακτική άσκηση στο Κ.Δ.Ξ.Γ.
ζ. Διάφορα
1. Συµµετοχή του ΚΔΞΓ στην οµάδα ΟΔΕ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ του ΑΠΘ για
εκσυγχρονισµό της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου.
2.

Έγινε περαιτέρω προσπάθεια, µε επιτυχία, για εξορθολογισµό της
οικονοµικής διαχείρισης και τη µείωση των δαπανών. Οι ανάγκες του
Κέντρου

Διδασκαλίας

Ξένων

Γλωσσών

και

του

προσωπικού

του

καλύφθηκαν απολύτως µε φειδώ και προσεγµένη διαχείριση, χωρίς να
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δηµιουργηθούν προβλήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
3. Συµµετοχή των διδασκόντων του Κ.Δ.Ξ.Γ. όλων των ειδικοτήτων µε
εισηγήσεις/ ανακοινώσεις σε Συνέδρια.
4. Συγγραφή διδακτικών βιβλίων/εγχειριδίων/σηµειώσεων των διδασκόντων
του Κ.Δ.Ξ.Γ. όλων των ειδικοτήτων.
5. Κατάθεση ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης στη ΜΟΔΙΠ και ανταπόκριση σε
κάθε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας λειτουργίας και παρεχόµενων
υπηρεσιών.
6. Ανάρτηση

στην

ιστοσελίδα

ΚΔΞΓ

www.lance.auth.gr

όλων

των

προγραµµάτων, ανακοινώσεων, πληροφοριών και προθεσµιών.
7. Ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των µαθηµάτων σύµφωνα µε τα πρότυπα της
ΜΟΔΙΠ.
8. Ηλεκτρονική απογραφή/αποτίµηση µαθήµατος από τους/τις διδάσκοντες.
9. Αξιολόγηση όλων των πιλοτικών προγραµµάτων από τους φοιτητές
(ρωσικής, τουρκικής, αλβανικής, γερµανικής γλώσσας).
10. Αξιολόγηση των πιλοτικών προγραµµάτων από τους διδάσκοντες.
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6. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας συνεχίζει το έργο του, υλοποιώντας ποικίλα
προγράµµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού και αναλαµβάνοντας
νέες πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στη βελτίωση των υπηρεσιών του µε
γνώµονα τις ανάγκες της εποχής και του κοινού στο οποίο απευθύνεται.
α. Προγράµµατα απευθυνόµενα σε αλλοδαπούς και οµογενείς σπουδαστές και
φοιτητές
1. Τακτικά προγράµµατα
Πραγµατοποιήθηκαν ποικίλα προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας για
αλλοδαπούς και οµογενείς σπουδαστές καθώς και προγράµµατα για φοιτητές των
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (LLP/Erasmus).
Το ΣΝΕΓ προκειµένου να ικανοποιήσει αιτήµατα αλλοδαπών φοιτητών ξένων
πανεπιστηµίων των οποίων οι θερινές διακοπές πραγµατοποιούνται τον Ιούλιο µήνα
αποφάσισε τη δηµιουργία «Μηνιαίου Θερινού Προγράµµατος Ιουλίου» µε απόφαση
της Επιτροπής Εποπτείας αριθµ. 269/8.4.2014. Επιπλέον προχώρησε στην
κατάργηση

του

«Μηνιαίου

Εαρινού

Προγράµµατος»

(Μάρτιο-Απρίλιο)

λόγω

περιορισµένου αριθµού αιτήσεων.
Αναλυτικότερα τα προγράµµατα έχουν ως εξής:
Αριθµός
πρ/των

Αριθµός

Αριθµός

σπουδαστών

τµηµάτων

85

6

71

5

Τρίµηνο Εαρινό - 20 και 10

30 (20ωρο) και

3 (20ωρο) και

ωρών/εβδοµάδα

62 (10ωρο)

3 (10ωρο)

Εντατικό Μηνιαίο Εαρινό 2013*

9

1

31

2

Πρόγραµµα
Ακαδηµαϊκού

1

έτους

2012-

2013 (20 ωρών/εβδοµάδα)
Ακαδηµαϊκού έτους 2012-2013

1

(10 ωρών/εβδοµάδα)

2
1

Εντατικό 15µερο για φοιτητές

1

Erasmus (εαρινό εξάµηνο)

1

Εντατικό Μηνιαίο Θερινό 2013

200

11

1

Εντατικό Θερινό EILC 2013

90

6

1

Εντατικό χειµερινό EILC 2013

16

1
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Ακαδηµαϊκού

1

έτους

2013-

127

7

87

6

Εντατικό Μηνιαίο Εαρινό 2014

13

3

Τρίµηνο Εαρινό - 20 και 10

38 (20ωρο) και

3 (20ωρο) και 5

ωρών/εβδοµάδα**

60 (10ωρο)

(10ωρο)

52

3

2014 (20 ωρών/εβδοµάδα)
Ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014

1

(10 ωρών/εβδοµάδα)

1
2

Εντατικό 15µερο για φοιτητές

1

Erasmus (εαρινό εξάµηνο)

* Δύο (2) σπουδαστές ενσωµατώθηκαν σε τµήµα ετήσιου 20ωρου προγράµµατος και
άλλοι δύο (2) σε τρίµηνο εαρινό 20ωρο πρόγραµµα.
** Δύο (2) σπουδαστές ενσωµατώθηκαν σε τµήµα ετήσιου 20ωρου προγράµµατος
2. Ειδικά προγράµµατα
Το Σχολείο πραγµατοποίησε µε επιτυχία ειδικά προγράµµατα σε συνεργασία µε
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό αξιοποιώντας την πολύτιµη εµπειρία του
διδακτικού προσωπικού. Αναλυτικότερα τα προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν
είναι τα εξής:
i.

Πρόγραµµα

ακαδηµαϊκής

συνεργασίας

µε

το

Κέντρο

Ελληνικών

Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ» που εδρεύει στο Πανεπιστήµιο του Κονέκτικατ των
Η.Π.Α. Κατόπιν ανανέωσης της ήδη υπάρχουσας συµφωνίας το πρόγραµµα
πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα 11 Φεβρουαρίου 2013 - 26 Απριλίου
2013 (εαρινό εξάµηνο 2013) µε τη συµµετοχή πέντε (5) φοιτητών αντίστοιχα
από Αµερικάνικα Πανεπιστήµια. Οι φοιτητές παρακολούθησαν µαθήµατα από
τα εξής τµήµατα του ΑΠΘ: Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας, το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών και το Σχολείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας έγινε σε
επίπεδο αρχαρίων (Α1) και µέσων (Β1). Η συνεργασία των καθηγητών και της
Γραµµατείας του ΣΝΕΓ µε τους φοιτητές ήταν άρτια σύµφωνα και µε τα
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης των συµµετεχόντων. Στους φοιτητές δόθηκαν
αναλυτικές βαθµολογίες (transcripts of records) µε πιστωτικές µονάδες του
συστήµατος ECTS.
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Υπογράφηκε νέα συµφωνία ακαδηµαϊκής συνεργασίας για τα ακαδηµαϊκά έτη
2014-2015 και 2015-2016.
ii.

European University Foundation – Campus Europae: Το ΑΠΘ εντάχθηκε
επίσηµα στο EUF-CE το Μάρτιο 2013. Το Μάιο 2013 πραγµατοποιήθηκε
επίσκεψη στο ΑΠΘ

των υπευθύνων από το Λουξεµβούργο µε σκοπό την

ενηµέρωση των εκπροσώπων των Τµηµάτων ΑΠΘ που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον. Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι/Τµήµα καθώς και ο CE Coordinator
από το Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΑΠΘ Η διαδικασία
για την υπογραφή του CE contract βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέλη του διδακτικού
προσωπικού του ΣΝΕΓ ανέλαβαν τη δηµιουργία των on-line µαθηµάτων για το
αρχάριο επίπεδο Α1 η οποία και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2014.
iii.

Συνεργασία µε την Έδρα UNESCO του ΑΠΘ. Στο εαρινό εξάµηνο 2013, δύο
(2) αλλοδαπές µεταπτυχιακές φοιτήτριες, οι οποίες ήρθαν στο Πανεπιστήµιό
µας στο πλαίσιο του European Master’s Degree in Human Rights and
Democratization,

παρακολούθησαν

µαθήµατα

ελληνικής

γλώσσας

και

πολιτισµού. Τα µαθήµατα είχαν διάρκεια 2 ώρες/εβδοµάδα κατά το χρονικό
διάστηµα 26/3 – 23/4/2013.
iv.

Το ΣΝΕΓ πραγµατοποίησε πρόγραµµα εκµάθησης της νέας ελληνικής
γλώσσας µετά από αίτηµα της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης
Ευξείνου Πόντου (BSTDB) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η διδασκαλία της
γλώσσας έγινε σε υπαλλήλους και συγγενείς τους (συνολικά 7 άτοµα),
επιπέδου αρχαρίων (Α1), για το διάστηµα Οκτώβριος 2012 – Ιούνιος 2013 (90
διδακτικές ώρες). Επιπλέον από το χειµερινό εξάµηνο 2013 και πιο
συγκεκριµένα από 1 Οκτωβρίου 2013 έως 23 Ιουνίου 2014 άρχισαν να
υλοποιούνται µαθήµατα σε 11 άτοµα και σε τµήµατα επιπέδου Α1 και Α2.

v.

Μετά από πρόσκληση (Φεβρουάριος 2013) από το Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευµάτων

για

υποβολή

πρότασης

για

διοργάνωση

«Θερινού

Σεµιναρίου ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 2013» µε µειοδοτικό
διαγωνισµό, το ΣΝΕΓ υπέβαλε σχετική πρόταση (14 Μαρτίου 2013) η οποία
και εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου 2013. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε από
8 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2013 µε 45 συµµετέχοντες και δηµιουργία 3
τµηµάτων.
vi.

Εγκρίθηκε η συµµετοχή του ΣΝΕΓ στο AUTH Summer School 2013 που
υλοποιήθηκε στην πανεπιστηµιακή κατασκήνωση της Καλάνδρας κατά το
διάστηµα 19 – 30 Αυγούστου 2013. Το πρόγραµµα απευθυνόταν σε φοιτητές
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µε

ενδιαφέρον

Αρχαιολογία,

στην

το

περιβαλλοντικές

ελληνική

αρχαίο
σπουδές.

Φιλοσοφία,

ελληνικό

δράµα,

Μέλος

του

την

ελληνική

την

αρχιτεκτονική

διδακτικού

του

Ιστορία
και

και
τις

προσωπικού

πραγµατοποίησε µαθήµατα ελληνικής γλώσσας διάρκειας 14 ακαδηµαϊκών
ωρών.
vii.

Κατά το χρονικό διάστηµα 9-20 Δεκεµβρίου 2013 το ΣΝΕΓ πραγµατοποίησε,
κατόπιν σχετικής πρότασης της «Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Εκπαιδευτικών
Ουγγαρίας», πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε
4 εκπαιδευτικούς Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν την
ελληνική γλώσσα σε σχολεία της Ουγγαρίας.

viii.

Πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα ακαδηµαϊκής συνεργασίας µεταξύ του
Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ και του

Πανεπιστηµίου της

Αδελαΐδας, Αυστραλίας «Endeavour Language Teacher Fellowship (ELTF)
2014» κατά το χρονικό διάστηµα 2 – 22 Ιανουαρίου 2014. Στο πρόγραµµα
συµµετείχαν οκτώ (8) εκπαιδευτικοί Α’θµιας κα Β’θµιας εκπαίδευσης από
ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία της Αυστραλίας και η συνοδός της αποστολής. Το
πρόγραµµα περιελάµβανε 50 ώρες

γλωσσικής διδασκαλίας, 14 ώρες

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 3 εκπαιδευτικές εκδροµές. Στις 29 Απριλίου
2014 η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς προσκάλεσε σε
συνεδρίασή της στη Βουλή των Ελλήνων τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Εποπτείας του ΣΝΕΓ µε θέµα ηµερήσιας διάταξης «Διµερείς Σχέσεις Ελλάδος
– Αυστραλίας, Θέµατα της Οµογένειας στην Αυστραλία, Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία

Θεσσαλονίκης

για

τη

(Endeavour Language

Teacher Fellowships 2014).
3. Προγράµµατα απευθυνόµενα στους αλλοδαπούς φοιτητές του ΑΠΘ
Πραγµατοποιήθηκαν, όπως κάθε χρόνο, µαθήµατα ελληνικής γλώσσας για τους
αλλοδαπούς φοιτητές των Τµηµάτων και Σχολών του ΑΠΘ για όλα τα εξάµηνα για τα
οποία προβλέπεται η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σύµφωνα µε το πρόγραµµα
σπουδών κάθε Τµήµατος. Συγκεκριµένα παρακολούθησαν:
Εαρινό εξάµηνο 2013: 89 φοιτητές: 35 (Β’ εξάµηνο), 44 (Δ’ εξάµηνο), 10 (Στ’
εξάµηνο).
Σεπτέµβριος 2013: 71 φοιτητές: 17 (Α’ εξάµηνο), 8 (Β’ εξάµηνο), 21 (Γ’ εξάµηνο), 15
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(Δ’ εξάµηνο), 4 (Ε’ εξάµηνο) και 6 (Στ’ εξάµηνο).
Χειµερινό εξάµηνο 2013: 83 φοιτητές: 34 (Α’ εξάµηνο), 7 (Β’ εξάµηνο), 18 (Γ’
εξάµηνο), 6 (Δ’ εξάµηνο), 15 (Ε’ εξάµηνο) και 3 (Στ’ εξάµηνο).
Φεβρουάριος 2014: 83 φοιτητές: 34 (Α’ εξάµηνο), 7 (Β’ εξάµηνο), 18 (Γ’ εξάµηνο), 6
(Δ’ εξάµηνο), 15 (Ε’ εξάµηνο) και 3 (Στ’ εξάµηνο).
Εµβόλιµη εξεταστική Φεβρουαρίου 2014: 17 φοιτητές: 7 (Β’ εξάµηνο), 6 (Δ’ εξάµηνο)
και 3 (Στ’ εξάµηνο).
Εαρινό εξάµηνο 2014: 70 φοιτητές: 11 (Α’ εξάµηνο), 20 (Β’ εξάµηνο), 10 (Γ’ εξάµηνο),
15 (Δ’ εξάµηνο), 3 (Ε’ εξάµηνο) και 11 (Στ’ εξάµηνο).
Μέλη του διδακτικού προσωπικού δηµιούργησαν το αναλυτικό πρόγραµµα

•

(syllabus) για ακαδηµαϊκούς σκοπούς για τους φοιτητές.
(http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=570).
Πρόταση για ρητή πρόβλεψη στον οργανισµό του ΑΠΘ που να απαιτεί την

•

επιτυχή παρακολούθηση δύο - τεσσάρων εξαµήνων µαθηµάτων της νέας
ελληνικής που να καλύπτουν 4-8 ΠΜ (ECTS) και να οδηγούν σε επίπεδο
ελληνοµάθειας τουλάχιστον Γ1 («Πολύ καλή γνώση»).
γ. On-line προγράµµατα
Tο ΣΝΕΓ, µε δεδοµένες τις ανάγκες της εποχής, πραγµατοποίησε το στήσιµο
πλατφόρµας εξ αποστάσεως (on-line) µαθηµάτων της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου
αρχαρίων (Α1). Προτεραιότητα δόθηκε στην επιµόρφωση µελών του διδακτικού
προσωπικού σε τεχνικές on-line µαθηµάτων µε συµµετοχή σε σεµινάρια κατάρτισης.
Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν από προσωπικό εξειδικευµένο στον σχεδιασµό
ανάλογης πλατφόρµας και υπήρξε και υποστήριξη από εξειδικευµένο τεχνικό
προσωπικό του ΑΠΘ Η πλατφόρµα για το αρχάριο επίπεδο Α1 ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο 2014 και από τον Αύγουστο 2014 θα ξεκινήσουν τα online µαθήµατα
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για φοιτητές Erasmus+ µε διάρκεια 6
εβδοµάδων. Το πρόγραµµα συνδυάζει µελέτη και διαδραστική επικοινωνία µε
δάσκαλο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα µε την άφιξη τους να εγγραφούν σε
τµήµα

επιπέδου

Α2

(http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=2989).

Τον

Δεκέµβριο 2014 αναµένεται η ολοκλήρωση του επιπέδου Α2.
δ. Εξετάσεις ελληνοµάθειας
1. Πραγµατοποιήθηκαν εξετάσεις για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής

  

69  

Αναπληρώώτρια   Πρύύτανη,   Αντιπρύύτανις   Ακαδηµμαϊκώών   Υποθέέσεων   &   Προσωπικούύ,   Καθηγήήτρια   Δέέσπω   Αθ.  
Λιάάλιου    
Συνοπτικήή  παρουσίίαση  δραστηριοτήήτων    (01/2013-‐‑06/2014)  

γλώσσας στις 1 Ιουνίου 2013 µε τη συµµετοχή 108 υποψηφίων, στις 27
Σεπτεµβρίου 2013 µε τη συµµετοχή 48 υποψηφίων και στις 2 Ιουνίου 2014
µε συµµετοχή 116 υποψηφίων. Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας είναι προϋπόθεση για εγγραφή των αλλοδαπών στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
2.

Το

Σχολείο

λειτούργησε

ως

εξεταστικό

κέντρο

για

τη

χορήγηση

Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
που

διοργανώνει

το

Κέντρο

Ελληνικής

Γλώσσας.

Οι

εξετάσεις

πραγµατοποιήθηκαν στις 14, 15 και 16 Μαΐου 2013 (µε συµµετοχή 232
υποψηφίων).

Για

το

ακαδηµαϊκό

έτος

2013-2014

οι

εξετάσεις

πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα 20-22 Μαΐου 2014 µε τη συµµετοχή 207
υποψηφίων.
3.

Το ΣΝΕΓ λειτούργησε ως εξεταστικό κέντρο για το πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας

(επιπέδου

Α2)

για

επαγγελµατικούς

σκοπούς

που

διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων (Ιανουάριος 2013 – 7 υποψήφιοι, Οκτώβριος 2013 – 16
υποψήφιοι, Ιανουάριος 2014 – 7 υποψήφιοι και Μάιος 2014 – 8 υποψήφιοι).
4. Το ΣΝΕΓ διεξήγαγε εξετάσεις µετά από σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ το
Σεπτέµβριο 2012 και τον Οκτώβριο 2013 µε τη συµµετοχή συνολικά 2
υποψηφίων για τα επίπεδα Β2 και Β1, αντίστοιχα.
ε. Προσωπικό
1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση µητρώου διδασκόντων
την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Η πρόσκληση δηµοσιεύτηκε µέσω
του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στο πρόγραµµα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΒΕΖΡ46Ψ8ΧΒ-Φ6Ζ ) και
καταρτίστηκε

το

µητρώο

κατόπιν

πρακτικού

αξιολόγησης

(ΑΔΑ:

ΒΛ4146Ψ8ΧΒ-9Ν1) το οποίο θα καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες του ΣΝΕΓ
από την ηµεροµηνία ανάρτησής του.
2. Διάθεση ανταποδοτικού υποτρόφου από το Τµήµα Κινηµατογράφου ΑΠΘ για
τη στήριξη της κινηµατογραφικής λέσχης ΣινεΣΝΕΓ.
3. Πρακτική άσκηση: κατά το διάστηµα 14 Απριλίου – 30 Σεπτεµβρίου 2014 η
Γραµµατεία του ΣΝΕΓ στελεχώθηκε από έναν φοιτητή του Τµήµατος
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
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4. Στις 29 Οκτωβρίου 2013 το προσωπικό του ΣΝΕΓ στελεχώθηκε και από µία
(1) εκπαιδευτικό Α/θµιας εκπαίδευσης µε απόσπαση έως τις 31 Αυγούστου
2014.
στ. Άλλες δράσεις
1. Συνέχιση της λειτουργίας του γλωσσικού εργαστηρίου (language lab) για τους
σπουδαστές όλων των τµηµάτων του ΣΝΕΓ. Το εργαστήριο λειτούργησε
4ώρες/εβδοµάδα για χρήση των υπολογιστών από τους σπουδαστές καθώς
και στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράµµατος για κάθε τµήµα σε συνεργασία
µε τους διδάσκοντες.
2. Μαθήµατα προφοράς σε προγράµµατα από µέλος διδακτικού προσωπικού.
3. Το ΣΝΕΓ έδωσε τη δυνατότητα σε έξι (6) πολιτικούς πρόσφυγες από τη
Γεωργία, το Σουδάν, το Αφγανιστάν και τη Νιγηρία να ενταχθούν δωρεάν στο
ετήσιο (5 πολιτικοί πρόσφυγες) και στο τρίµηνο χειµερινό πρόγραµµα (1
πολιτικός πρόσφυγας) του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014.
4. Διοργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίου (workshop) µε συµµετοχή των
σπουδαστών του ΣΝΕΓ κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του «Θερινού
Σεµιναρίου ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 2013» (Ιούλιος 2013), του
µηνιαίου Θερινού προγράµµατος 2013, του ειδικού προγράµµατος ELTF και
του EILC Winter 2013 – Spring 2014 µε θεµατική τη «Μαγειρική».
5. Διοργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων (workshop) µε διάφορες θεµατικές,
όπως «Μαγειρική» και «Μουσική», µε συµµετοχή των σπουδαστών του ΣΝΕΓ
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μηνιαίο Θερινού Προγράµµατος 2013 και
του Summer EILC 2013.
6. Διοργάνωση µαθηµάτων πολιτισµού µε διάφορες θεµατικές όπως «Η Ελληνική
Κοινωνία µέσα από τα Λεξικά» , «Αντί taboo», «Εργαστήριο Μαγειρικής»,
«Greek Society in Greek Language Dictionaries», «Do you speak Greek?»,
“Being polite in Greek”, “Γάµος αλά ελληνικά”, “Without words”, “Stories with
animals: from Aesop to Arkas” στα προγράµµατα του ΣΝΕΓ.
7. Διοργάνωση

σεµιναρίου

µε

τίτλο

«Διδασκαλία

της

ελληνικής

ως

δεύτερης/ξένης γλώσσας: Διδακτικές προσεγγίσεις και (πολυ)πολιτισµικές
προκλήσεις» στις 11 και 12 Απριλίου 2014 µέσω της Δοµής Δια Βίου Μάθησης
ΑΠΘ µε τη συµµετοχή 88 επιµορφούµενων εκπαιδευτικών.
8. Δηµιουργία

αναλυτικού

προγράµµατος

(syllabus)

για

το

επίπεδο

προχωρηµένων Γ1 και Γ2.
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9. Συνεχίστηκε η δράση «Σινε ΣΝΕΓ» µε την προβολή πέντε (5) ταινιών. Η
λειτουργία του έγινε µε τη συνδροµή ανταποδοτικού υποτρόφου του Τµήµατος
Κινηµατογράφου ΑΠΘ και µέλους ΙΔΑΧ του διδακτικού προσωπικού. Το ΣΙΝΕ
ΣΝΕΓ συνεχίστηκε κατά το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο 2013-2014 µε τη
συνδροµή µέλους του ωροµίσθιου προσωπικού.
10. Συµµετοχή µε 6 δράσεις στη «Γιορτή Πολυγλωσσίας» που διοργάνωσε ο
Δήµος Θεσσαλονίκης στις 7 - 9 Ιουνίου 2013. Τα εργαστήρια/δράσεις που
υλοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
i)

Μουσική παράσταση από σπουδαστές του ΣΝΕΓ

ii)

«Περίπτερο γλωσσών»

iii)

«Ταξιδεύω µε το διαβατήριο µου»

iv)

«Διδάσκω έναν απλό διάλογο στη γλώσσα µου»

v)

Master chef: «Παιχνίδι κουζίνας»

vi)

Γλωσσικό παιχνίδι «Μάντεψε τη γλώσσα»

11. Επιπλέον υπήρχε προσωπικό του Σχολείου που διένεµε ενηµερωτικό υλικό
για όσους ενδιαφέρονταν να πληροφορηθούν για τις δράσεις του ΣΝΕΓ.
12. Συµµετοχή στο Φεστιβάλ Παιδείας 2013 που διοργανώθηκε από το Συµβούλιο
Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Π. Μελά κατά το διάστηµα Απρίλιος –
Ιούνιος 2013. Το ΣΝΕΓ φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Σ.Ε.Μ. κατά τις
ηµεροµηνίες 19 και 23 Απριλίου 2013 και στη συνέχεια 2 και 19 Ιουνίου 2013,
µε διάθεση πληροφοριακού υλικού και παροχή σχετικών πληροφοριών για τα
προγράµµατα και τις δράσεις του.
13. Το ΣΝΕΓ εντάχθηκε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης ΑΠΘ και
από τον Απρίλιο 2013 γίνεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών/υποδοµών και
όλου του διδακτικού προσωπικού στα προγράµµατά του µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΑΠΘ µε την αποστολή κωδικών pin
στους σπουδαστές.
14. Συµµετοχή στις συναντήσεις µε την οµάδα της ΟΔΕ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΑΠΘ για
ενηµέρωση σχετικά µε την ιστοσελίδα του ΑΠΘ και τον τρόπο εισαγωγής
ανακοινώσεων, δελτίων τύπου κτλ.
15. Συµµετοχή του ΣΝΕΓ στο Erasmus Orientation Week (Φεβρουάριος 2013) –
παρουσίαση του ΣΝΕΓ στους νέους φοιτητές Erasmus του ΑΠΘ
16. Το ΣΝΕΓ διαφηµίστηκε σε µηχανές αναζήτησης αλλά και σε µέσα κοινωνικής
δικτύωσης µε στόχο την αύξηση των µελών του και την προσέλκυση κοινού. Ο
λογαριασµός twitter @smg_auth είναι σε ισχύ και ο λογαριασµός facebook
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αριθµεί 6.783 µέλη.
17. Το ΑΠΘ µέσω της Επιτροπής Εθελοντισµού και του ΣΝΕΓ κάλεσε τους
φοιτητές του (προπτυχιακούς & µεταπτυχιακούς) να συµµετάσχουν εθελοντικά
στην υποδοχή και την εξυπηρέτηση αλλοδαπών φοιτητών Erasmus κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος EILC Summer 2013 που πραγµατοποιήθηκε
µεταξύ 20.8 – 27.9.2013. Οι φοιτητές του ΑΠΘ εκδήλωσαν µεγάλο ενδιαφέρον
και οι συµµετοχές έφτασαν τις 93.
18. Πολιτιστικές - εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία.
19. Πολιτιστικές εκδηλώσεις – εκπαιδευτικές εκδροµές.
20. Ανακύκλωση χαρτιού και µπαταριών σε ειδικούς κάδους.
ζ. Υποβολή προτάσεων για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
Το Σχολείο στη συνεχή προσπάθειά του για τη διάδοση της νέας ελληνικής γλώσσας
και του πολιτισµού εκδήλωσε την πρόθεσή του για συµµετοχή σε προγράµµατα που
αφορούν στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε φοιτητές και διδάσκοντες
την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό.
Πιο συγκεκριµένα έχουν υποβληθεί προτάσεις για τα παρακάτω προγράµµατα:
1.

Σε συνέχεια της συνεργασίας µε το Centre of Professional and Continuing
Education (PCE) του Πανεπιστηµίου της Αδελαΐδας Αυστραλίας (ELTF –
Endeavour Language Teacher Fellowship in-country study program) και µετά
από σχετική ανάθεση, το ΣΝΕΓ υπέβαλε τον Ιούλιο 2013 την πρόταση για
επαναδιοργάνωση

του

εν

λόγω

προγράµµατος.

Η

υλοποίηση

του

προγράµµατος εγκρίθηκε για τον Ιανουάριο 2014.
2. Το ΣΝΕΓ προχώρησε στον προγραµµατισµό για υλοποίηση ενός Εντατικού
15ήµερου προγράµµατος στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Το πρόγραµµα
απευθυνόταν σε υποψηφίους αρχάριου (Α1, Α2) και µέσου (Β1) επιπέδου
ελληνοµάθειας και περιελάµβανε 30 ώρες διδασκαλίας, 2 ηµερήσιες εκδροµές,
πολιτιστικά µαθήµατα και δραστηριότητες. Το πρόγραµµα δεν υλοποιήθηκε
λόγω έλλειψης αριθµού συµµετεχόντων (ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων:
30 άτοµα).
3. Υποβολή πρότασης στο
διοργάνωση του 22

ου

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για

προγράµµατος υποτρόφων ελληνικής γλώσσας και

πολιτισµού ακαδηµ. έτους 2013-2014 µε συνολική 8µηνη διάρκεια (1.10.2013
– 31.5.2014). Το ΣΝΕΓ υπέβαλε πρόταση στις 21 Ιουνίου 2013 για δυνατότητα
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υποδοχής

30

υποτρόφων

όµως

δεν

εγκρίθηκε

λόγω

υποβολής

µειοδοτικότερης προσφοράς.
4. Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για
διοργάνωση θερινού σεµιναρίου ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού για
αλλοδαπούς υποτρόφους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων έτους
2014 (7 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2014) στο πλαίσιο των Διµερών Μορφωτικών
Συµφωνιών. Το ΣΝΕΓ υπέβαλε πρόταση στις 24 Φεβρουαρίου 2014 για
δυνατότητα υποδοχής 50 υποτρόφων όµως δεν εγκρίθηκε λόγω υποβολής
µειοδοτικότερης προσφοράς.
5. Υποβολή πρότασης στο

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για

διοργάνωση του 23ο Προγράµµατος υποτροφιών Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισµού (ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015). Το ΣΝΕΓ υπέβαλε πρόταση στις
05 Ιουνίου 2014 για δυνατότητα υποδοχής 50 υποτρόφων.
6. Υποβολή πρότασης στην Αµ.Κ.Ε. «Νέοι Επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης –
Υ.Ε.Τ» για διοργάνωση θερινού προγράµµατος ελληνικής γλώσσας και
πολιτισµού κατά το διάστηµα 30 Ιουνίου – 25 Ιουλίου 2014. Το ΣΝΕΓ υπέβαλε
πρόταση στις 14 Μαΐου 2014 για δυνατότητα υποδοχής 10 αλλοδαπών
φοιτητών του Πανεπιστηµίου Nizhny Novgorod της Ρωσίας.
η. Στέγαση ΣΝΕΓ
Το ΑΠΘ ενέκρινε την ανανέωση του συµβολαίου µίσθωσης στους χώρους του
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και εκκρεµεί η
ανανέωση του συµβολαίου για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
θ. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι το ΣΝΕΓ προχώρησε σε επαναπροσδιορισµό των
οικονοµικών του στόχων µε σηµαντική µείωση των δαπανών του και αύξηση των
ωρών απασχόλησης του διδακτικού του προσωπικού.
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Τµήµα Διασύνδεσης
α. Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων
Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων ΑΠΘ για τα έτη 2005-2006 (εκδόθηκε σε έντυπη
µορφή)
β. Εκδηλώσεις-Συνέδρια
1. 25/1/2013: Το ΓΔ του

ΑΠΘ διοργάνωσε µε το Τµήµα Πληροφορικής τοy ΑΠΘ

ηµερίδα µε τίτλο «Ανοικτός Κώδικας, Νοµικά Θέµατα & Επιχειρηµατικότητα». Την
ηµερίδα παρακολούθησαν 44 φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΘ.
2. 12-13/2/2013: Πραγµατοποιήθηκαν τα Οµαδικά Εργαστήρια Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού ΤΕΦΑΑ Σερρών. Έγιναν δύο εργαστήρια, «’Βιογραφικό Σηµείωµα
και Συνοδευτική Επιστολή» και «Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας». Τα εργαστήρια
παρακολούθησαν 26 άτοµα φοιτητές και απόφοιτοι.
3. 21/2/2013: Πραγµατοποιήθηκε το 1ο Ενηµερωτικό – Συµβουλευτικό Εργαστήριο:
«ΚΙΝΗΣΟΥ – Ταξίδεψε στο εξωτερικό για εθελοντική εργασία & πρακτική άσκηση».
Το εργαστήριο παρακολούθησαν 16 άτοµα φοιτητές και απόφοιτοι.
4. 19/2/2013 και 26/2/2013: Πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικά εργαστήρια µε θέµα:
"Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο", για τους τελειόφοιτους Ιατρικής Σχολής, στο 1ο
Περιφερειακό ΓΔ. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν 19 φοιτητές/τριες της Ιατρικής
Σχολής.
5. 27/2/2013: Πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα µε τίτλο «Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων» στο Αµφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε στόχο
την ενηµέρωση των φοιτητών και απόφοιτών για τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης από
το ΕΣΠΑ. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το ΑΠΘ, το
Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 267 φοιτητές και απόφοιτοι των παραπάνω
ιδρυµάτων.
6. 28/2 έως 30/5/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 10 ενηµερωτικές συναντήσεις για
σπουδές και έρευνα στη Γερµανία, στο 3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης στη
Φοιτητική Λέσχη, από εκπροσώπους της Γερµανικής Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών
Ανταλλαγών (DAAD). Σ τ ι ς σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς σ υ µ µ ε τ ε ί χ α ν

30 φοιτητές και

απόφοιτοι.
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7. 21/3 έως 30/5/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 7 ενηµερωτικές συναντήσεις για σπουδές
και έρευνα στη Γαλλία από εκπρόσωπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, στο
3ο Περιφερειακό Γραφείο στη Φοιτητική Λέσχη. Σ τ ι ς σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς σ υ µ µ ε τ ε ί χ α ν
15 φοιτητές και απόφοιτοι.
8. Στις 5/3/2013 το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία µε τη Δοµή Απασχόλησης
και Σταδιοδροµίας πραγµατοποίησε την εκδήλωση σταδιοδροµίας µε θέµα: «Career
Start-up: ιδέες, δράσεις, συµβουλές για γρήγορη ανάπτυξη της καριέρας σου». Την
εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 125 φοιτητές-απόφοιτοι του ΑΠΘ
9. 6/3 µέχρι 17/4/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 6 οµαδικά εργαστήρια επαγγελµατικού
προσανατολισµού στο 1ο Περιφερειακό ΓΔ στην Ιατρική Σχολή. Τα εργαστήρια
πραγµατοποίησαν και συντόνισαν εξειδικευµένοι σύµβουλοι του ΓΔ και αφορούσαν
στα εξής: στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, βιογραφικό σηµείωµα & συνοδευτική
επιστολή,

συνέντευξη

επιλογής

προσωπικού.

Τα

οµαδικά

εργαστήρια

παρακολούθησαν συνολικά 95 φοιτητές και απόφοιτοι.
11. 14/3/2013: Πραγµατοποιήθηκε workshop µε θέµα ‘Codebender + Arduino:
Hacking the Real World’, που συνδιοργανώθηκε από το ΓΔ του ΑΠΘ, το φοιτητικό
παράρτηµα ΙΕΕΕ του ΑΠΘ και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 121 άτοµα .
12.

2-11/4/2013:

Πραγµατοποιήθηκε

ένας

κύκλος

οµαδικών

εργαστηρίων

επιχειρηµατικότητας, που περιελάµβανε 4 εργαστήρια στα εξής: επιχειρηµατική ιδέα,
επιχειρηµατικό πλάνο, εξαγωγική ετοιµότητα, µορφές χρηµατοδότησης επενδύσεων.
Τα οµαδικά εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 45 τελειόφοιτοι και απόφοιτοι.
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13. 11/4/2013: Πραγµατοποιήθηκε Εργαστήριο επαγγελµατικής ανάπτυξης, µε θέµα:
Τα Social Media ως εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας στην Αίθουσα 113, 1ος
όροφος - Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών & Πολιτικών Επιστηµών. Το Εργαστήριο
παρακολούθησαν συνολικά 24 φοιτητές, απόφοιτοι του ΑΠΘ
14. 16/4/2013: Η Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), το Γενικό
Προξενείο της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και το ΓΔ του ΑΠΘ
συνδιοργάνωσαν την 14η Έκθεση Γερµανικών Πανεπιστηµίων 2013. Συµµετείχαν τα
Πανεπιστήµια: Humboldt-Universitat zu Berlin, Universitat zu Koln, Universitat des
Saarlandes, Universitat Weimar, Σύνδεσµος 9 πολυτεχνείων (TU 9), Technische
Universitat

Bergakademie

Freiberg,

Technische

Universitat

Clausthal,

Fachhochschule Frankfurt am Main, WHU Otto Beisheim School of Management,
Frankfurt School of Finance & Management. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
περίπου 900 άτοµα.
15. 25/4/2013: Πραγµατοποιήθηκε το εργαστήριο Graduate Job Hunter’s Toolbox for
Engineers and IT professionals στο οποίο παρουσιάστηκαν τεχνικές αναζήτησης
εργασίας. Τα θέµατα του εργαστηρίου ήταν τα εξής: α) Νέες αγορές και τάσεις στην
αγορά εργασίας, β) Αναπτύσσοντας την στρατηγική καριέρας γ) Νέες µέθοδοι
αναζήτησης εργασίας δ) Κατανοώντας την συνέντευξη επιλογής προσωπικού και τη
διαδικασία πρόσληψης. Το εργαστήριο παρακολούθησαν συνολικά 30 τελειόφοιτοι και
απόφοιτοι.
16. 16/5/2013: Πραγµατοποιήθηκε η Ενηµερωτική Εκδήλωση "Ιατρικές Ειδικότητες:
Ελλάδα & Εξωτερικό" στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν 110 περίπου φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής.
17. 22/5/2013: Το ΑΠΘ, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήµιο
της Ελλάδος διοργάνωσαν από κοινού εκδήλωση µε τίτλο: Μεταπτυχιακά και
Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και Διεθνές
Πανεπιστήµιο στο ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ. Το χώρο της εκδήλωσης επισκέφτηκαν 432
άτοµα και παρακολούθησαν την εκδήλωση µέσω live streaming άλλα 322 άτοµα.
18. 3/7/2013, 10/7/2013 και 16/7/2013: Πραγµατοποιήθηκαν Οµαδικά Εργαστήρια µε
θέµα: "Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο" για τους τελειοφοίτους της Ιατρικής
Σχολής, στο 1ο Περιφερειακό ΓΔ. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν 56 φοιτητές/τριες
της Ιατρικής Σχολής.
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19. 10/09/2013 και 12/09/2013: Πραγµατοποιήθηκαν δύο (τετράωρες) εισηγήσεις στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης «Αρωµατικά και Αυτοφυή Φυτά» του Τµήµατος
Βιολογίας µε τίτλο «Επιχειρηµατικές δραστηριότητες βασισµένες σε αυτοφυή φυτά».
20. 17/9-12/12/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 10 Οµαδικά εργαστήρια «Σύντοµες
Ενηµερωτικές Συναντήσεις» στο 1ο Περιφερειακό ΓΔ στην Ιατρική Σχολή. Τα οµαδικά
εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 211 φοιτητές και απόφοιτοι.
21. 15/10/2013 και 17/10/2013: Πραγµατοποιήθηκαν τα Ενηµερωτικά εργαστήρια µε
θέµα: «Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο» για τους τελειοφοίτους της Ιατρικής
Σχολής, στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν
38 φοιτητές/τριες της Ιατρικής Σχολής.
22. 9/10/13-4/12/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 9 οµαδικά εργαστήρια επαγγελµατικού
προσανατολισµού από στο 1ο Περιφερειακό ΓΔ στην Ιατρική Σχολή, και στο 3ο
Περιφερειακό ΓΔ στη Φοιτητική Λέσχη. Τα οµαδικά εργαστήρια παρακολούθησαν
συνολικά 136 φοιτητές και απόφοιτοι.
23. 31/10 έως 12/12/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 5 ενηµερωτικές συναντήσεις για
σπουδές και έρευνα στη Γαλλία, στο 3ο Περιφερειακό ΓΔ στη Φοιτητική Λέσχη. Στις
συναντήσεις συµµετείχαν 10 φοιτητές και απόφοιτοι.
24. 15/10 έως 17/12/2013: Πραγµατοποιήθηκαν 7 ενηµερωτικές συναντήσεις για
σπουδές και έρευνα στη Γερµανία από, στο 3ο Περιφερειακό ΓΔ Φοιτητική Λέσχη.
Στις συναντήσεις συµµετείχαν 41 φοιτητές και απόφοιτοι.
25. 6/11/2013: Διοργανώθηκε εκδήλωση µε θέµα «Σπουδές και Υποτροφίες στο
εξωτερικό, πληροφόρηση και συµβουλευτική». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο
ΚΕΔΕΑ και την παρακολούθησαν 165 µε την παρουσία τους και 80 άτοµα µέσω livestreaming.
26. 27/11/2013: Το ΓΔ σε συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων

και

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού

διοργάνωσε

ενηµερωτική

εκδήλωση µε θέµα: Δεξιότητες Δια βίου ανάπτυξης σταδιοδροµίας. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 30 άτοµα µε την παρουσία τους και 22 άτοµα µέσω livestreaming.
27. 3/12/2013: Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε θέµα «Creating Work for the
Young», µε τη συνδιοργάνωση της ΜΚΟ Intercivil Society και του ΓΔ του ΑΠΘ. Η
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕΔΕΑ. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν 60 φοιτητές και απόφοιτοι.
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28. 9, 10 και 11/12/2013: Εκδήλωση «Σπουδές στο ΑΠΘ», που διοργανώνεται από το
ΓΔ σε συνεργασία µε τα ΚΕΣΥΠ της Β/θµιας εκπαίδευσης και πραγµατοποιείται κάθε
σχολική χρονιά. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 3.000 µαθητές και
µαθήτριες.
29. 28/12/2013: Σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής και µετά από πρόταση
του προέδρου κ. Βλαχάβα, πραγµατοποιήθηκε Σεµινάριο καριέρας/εργαστήριο
επαγγελµατικού

προσανατολισµού

µε

θέµα

«Οδηγίες

σύνταξης

βιογραφικού

σηµειώµατος & συνοδευτικής επιστολής». Παρακολούθησαν 28 φοιτητές.
3 0 . 16/01/2014-29/05/2014: Πραγµατοποιήθηκαν 10 ενηµερωτικές συναντήσεις για
σπουδές και έρευνα στη Γαλλία, στο 3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης στη
Φοιτητική Λέσχη. Στις συναντήσεις αυτές συµµετείχαν 20 φοιτητές και απόφοιτοι.
31. 27/02/2014-11/06/2014: Πραγµατοποιήθηκαν 11 ενηµερωτικές συναντήσεις για
σπουδές και έρευνα στη Γερµανία, στο 3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης στη
Φοιτητική Λέσχη. Στις συναντήσεις αυτές συµµετείχαν 47 φοιτητές και απόφοιτοι.
32. 19/2/2014 και 25/2/2014: Πραγµατοποιήθηκαν 2 ενηµερωτικές εκδηλώσεις
«Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο» στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης,
για τελειοφοίτους Ιατρικής Σχολής πριν την ορκωµοσία του Οκτωβρίου. Τις
εκδηλώσεις παρακολούθησαν 12 φοιτητές/τριες της Ιατρικής Σχολής.
33.

13/03/2014-28/05/2014:

Πραγµατοποιήθηκαν

9

οµαδικά

εργαστήρια

επαγγελµατικού προσανατολισµού, στο 1ο Περιφερειακό ΓΔ στην Ιατρική Σχολή. Τα
οµαδικά εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 85 φοιτητές και απόφοιτοι.
34. 4/03/2014: Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ συνδιοργάνωσε ενηµερωτική εκδήλωση
µε τίτλο «OPPORTUNITIES 101» σε συνεργασία µε την εταιρία HeySuccess.com και
το Open Coffee Thessaloniki υπό την αιγίδα της Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Στην εκδήλωση συµµετείχαν περίπου 70 άτοµα.
35. 14/03/2014: Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ συνδιοργάνωσε εκδήλωση µε τίτλο
«European Launch of the ProWork Initiative» σε συνεργασία µε την Intercivil Society
(London), την οµάδα ThessaloWiki και την ICLS (Italy), υπό την αιγίδα του Δήµου
Θεσσαλονίκης και της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 60 άτοµα και έλαβε εκτεταµένη προβολή από τα µαζικής
ενηµέρωσης.
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36. 18/3/2014: Η Ολλανδική Πρεσβεία, το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Τµήµα
Διασύνδεσης του ΑΠΘ συνδιοργάνωσαν την Ηµέρα Ενηµέρωσης για σπουδές και
έρευνα στην Ολλανδία, όπου εκπρόσωποι από Ολλανδικά Πανεπιστήµια και
Πολυτεχνεία διεθνούς κύρους παρείχαν ενηµέρωση και συµβουλές σε φοιτητές,
υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για προγράµµατα σπουδών και δυνατότητες
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία), τις προϋποθέσεις
εισαγωγής ή/και την φοιτητική ζωή στον χώρο του πανεπιστηµίου. Εκπρόσωποι της
Ολλανδικής Πρεσβείας, του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Γραφείου
Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραβρέθηκαν αν καθ’
όλη τη διάρκεια της ηµέρας στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις των
ενδιαφεροµένων σχετικά µε σπουδές και έρευνα στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία) όπως
και για υποτροφίες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 800 άτοµα.
37. 02/4/2014: Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδροµίας του ΑΠΘ
διοργάνωσε ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα «Keep Calm and Find a Job», στο
ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ, η οποία αφορούσε τους τρόπους αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα &
το εξωτερικό, τις προοπτικές, ευκαιρίες και δεξιότητες που πρέπει να έχουν όσοι
αναζητούν εργασία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 140 άτοµα.
38.

Κατά

το

εαρινό

εξάµηνο

πραγµατοποιήθηκαν

2

κύκλοι

σεµιναρίων

επιχειρηµατικότητας µε τίτλο: Άσπρη Ζώνη στην Επιχειρηµατικότητα και Μαύρη Ζώνη
στην Επιχειρηµατικότητα (Master class).
Το εργαστήριο Άσπρη Ζώνη στην Επιχειρηµατικότητα αφορούσε φοιτητές και
απόφοιτους του ΑΠΘ που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε την
επιχειρηµατικότητα και αναζητούν.
Το εργαστήριο Μαύρη Ζώνη στην Επιχειρηµατικότητα (Master class) αφορούσε
φοιτητές και απόφοιτους του ΑΠΘ οι οποίοι γνωρίζουν τα βασικά στάδια για τη
σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ή έχουν συντάξει ήδη το επιχειρηµατικό τους
σχέδιο και θέλουν να «λερώσουν τα χέρια τους» µε σύγχρονες µεθοδολογίες που
βασίζονται στις αρχές του Lean Startup για τη δηµιουργία σπουδαίων προϊόντων και
υπηρεσιών.
39. 21/5/2014: Τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και Διεθνές
Πανεπιστήµιο

Ελλάδος

συνδιοργάνωσαν

την

εκδήλωση

‘’Μεταπτυχιακά

και

Υποτροφίες στη Θεσσαλονίκη’’ µε στόχο να παρουσιαστούν τα µεταπτυχιακά
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προγράµµατα που προσφέρουν. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ.
Την παρακολούθησαν περίπου 538 άτοµα.

γ. Παρεµβάσεις για φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ και φοιτητές/τριες προερχόµενους
από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες
1) Ατοµική συµβουλευτική σταδιοδροµίας
Συνολικά 36 άτοµα χρησιµοποίησαν την ατοµική συµβουλευτική σταδιοδροµίας και
δήλωσαν ότι ανήκουν στις συγκεκριµένες οµάδες.
2) Οµαδική συµβουλευτική σταδιοδροµίας
Τα εργαστήρια πραγµατοποίησαν και συντόνισαν εξειδικευµένοι σύµβουλοι του ΓΔ και
αφορούσαν στα εξής: στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, βιογραφικό σηµείωµα &
συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής προσωπικού.
δ. Διαγωνισµοί
1.

29

και

30/3/2013:

Πραγµατοποιήθηκε

ο

online

διαγωνισµός

Bloomberg

Assessment Test (BAT). Ο διαγωνισµός συνδιοργανώθηκε από τα Γραφεία
Διασύνδεσης ΑΠΘ και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε συνεργασία σε συνεργασία
µε το Bloomberg Institute. Στο διαγωνισµό συµµετείχαν συνολικά 106 φοιτητές και
απόφοιτοι.
2. 11 και 12/10/2013: Πραγµατοποιήθηκε ο οnline διαγωνισµός Bloomberg Aptitute
Test (BAT). Τον διαγωνισµό διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ σε
συνεργασία σε συνεργασία µε το Bloomberg Institute. Στο διαγωνισµό συµµετείχαν
συνολικά 61 φοιτητές (19 από το ΑΠΘ, 42 από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας)
4. 01/10/2013-16/11/2013: Πραγµατοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του
Διαγωνισµού Επιχειρηµατικής Ιδέας, το οποίο περιελάµβανε 40 ώρες βιωµατικών
εργαστηρίων σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και 12 ώρες (σύνολο 52 ώρες)
συναντήσεις Mentoring µε στελέχη εταιριών και επιχειρηµατίες. Συνολικά, το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα παρακολούθησαν 10 + 5 αναπληρωµατικές επιχειρηµατικές
οµάδες.

ε. Πρακτική άσκηση
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Μία απόφοιτη του ΙΕΚ Λαγκαδά, ειδικότητας Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε
πολυµέσα, απασχολήθηκε για έξι µήνες από το Δεκέµβριο του 2012, και µία φοιτήτρια
της ΑΣΠΑΙΤΕ Π ρ ό γ ρ α µ µ α

Ειδίκευσης

στη

Συµβουλευτική

&

τον

Προσανατολισµό (ΠΕΣΥΠ).
στ. Επισκεψιµότητα
Από 1/1/2013 µέχρι 30/6/2014 επισκέφτηκαν τα τέσσερα συνολικά ΓΔ 4.824 άτοµα
που εξυπηρετήθηκαν για θέµατα σπουδών και εργασίας, ενώ απαντήθηκαν
ηλεκτρονικά (µέσω email) 162 µηνύµατα.

ζ. Θέσεις εργασίας από εργοδοτικούς φορείς-Δίκτυο παραγωγικών φορέων
Το δίκτυο παραγωγικών φορέων περιλαµβάνει 1.450 επιχειρήσεις και πάνω από 500
εργοδοτικοί φορείς οι οποίοι έχουν ανακοινώσει θέσεις εργασίας µέσω του ΓΔ.
η. Μέλη ΓΔ – ΔΑΣΤΑ
Συνολικά τα εγγεγραµµένα µέλη (2.528 φοιτητές, 2.978 απόφοιτοι και 63 µέλη ΔΕΠ),
λαµβάνουν καθηµερινά newsletter µε θέσεις εργασίας, υποτροφίες, επιµορφωτικά
σεµινάρια και συνέδρια καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες.
θ. Συνεργασίες (ενδεικτικά αναφέρονται)
1. Cardinal Stefan Wyszynski University της Βαρσοβίας
2. QS World University Rankings σχετικά µε µεταπτυχιακές σπουδές και
υποτροφίες στο εξωτερικό
3. Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
4. Διεθνές Πανεπιστήµιο
5. Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Πατρών
6. Πανεπιστήµιο του Montpellier
7. Αρσάκειο Γενικό Λυκείο Θεσσαλονίκης
8. Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
9. Γεωπονική Σχολή
10. Τµήµα Βιολογίας ΑΠΘ
11. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ
12. Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών ΑΠΘ
13. Aiesec
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14. Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης
15. British council
16. Ολλανδικό Ινστιτούτο
17. Γερµανικό προξενείο
18. EURES
19. ΑTEI Θεσσαλονίκης
20. Νοσοκοµεία Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας (Γερµανία)
21. Γυµνάσια Αµφίκλειας και Αµαρύνθου
22. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
23. Vilnius Gediminas Technical University
24. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ι. Επιµόρφωση προσωπικού
Κατά την περίοδο αναφορά επιµορφώθηκαν τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης
ως εξής:
1. PASS the gap – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
2. Ζητήµατα φοιτητών – επικοινωνία και υποστήριξη - ΚΕΣΥΨΥ.
3.

Εθνικός

Οργανισµός

Πιστοποίησης

Προσόντων

και

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Κέντρο Euroguidance.
4. Ηµερίδα Ευαισθητοποίησης για την πρακτική άσκηση ERASMUS/παρουσίαση του
νέου Προγράµµατος ERASMUS + (2014-2020)» Mediterranean Hotel, από το ΙΚΥ ως
Εθνική Μονάδα για το Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS.
5. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο για Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» στο
Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ).
6. Ενηµερωτική Ηµερίδα «Κινητικότητα και Απασχολησιµότητα στην Ευρώπη»,
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
7. Συνάντηση εργασίας του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), µε θέµα: «Η αντιστοίχιση του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων».
8. Workshop από τους Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) στην Αθήνα
στο πλαίσιο του διαγωνισµού ‘’Disrupt Startup Scaleup Bootcamp’’ σε συνεργασία µε
τον Μέντορα, Ihsan Elgin, Direct of the Fit Startup Factory Program του Ozyegin
University in Turkey.
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9. 3ωρη ενηµερωτική συνάντηση του οργανισµού AECC (Australia Education &
Career Consultants)
10. Ηµερίδα «Η Θεσσαλονίκη-Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης” στην Αίθουσα Δηµοτικού
Συµβουλίου του Νέου Δηµαρχείου Θεσσαλονίκης.
11. Staff Training Week Vilnius Gediminas Technical University στα πλαίσια του
LLProgramme.

ια. Ιστοσελίδα ΓΔ
Αντικαταστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 από τη νέα ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ
www.dasta.auth.gr . Επισκέψεις: περίπου 102.997 ανά δίµηνο.
ιβ. Έντυπα – οπτικοακουστικό υλικό
• Βιογραφικό σηµείωµα και συνοδευτική επιστολή,
• Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας.
• Αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές και αυτοπεριγραφική έκθεση.
• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
• Συνέντευξη επιλογής προσωπικού.
• Συστατική επιστολή.
• Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.
• Γνώρισε το Γραφείο Διασύνδεσης.
• Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις δική σου επιχείρηση;
• Οδηγός επιχειρηµατικότητας του γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ.
• CD προβολής του Γραφείου Διασύνδεσης.
• CD-Rom συµβουλευτικής.
• Οδηγός υποτροφιών και κληροδοτηµάτων Ελλάδας.
ιγ. Δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης facebook
Το

Γραφείο

Διασύνδεσης

διαθέτει

σελίδα

στο

Facebook:

https://www.facebook.com/careerauth?fref=ts, η οποία έχει 8.526 εγγεγραµµένους.
Καθηµερινά

ανακοινώνονται

σηµαντικές

δραστηριότητες

όπως

εκδηλώσεις,

υποτροφίες, πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δια βίου µάθηση, κ.α.
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Τµήµα Διδακτικού Προσωπικού
Πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν το Διδακτικό Προσωπικό του Πανεπιστηµίου
(καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, διδάσκοντες σύµφωνα µε το ΠΔ 407/80).
Ειδικότερα, από 1/1/2013 – 23/6/2014 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:
Α/Α
1.
2.
3.
4.

Διορισµοί (‘Ελεγχος Νοµιµότητας)

461

Νέοι Διορισµοί (Ορκωµοσίες)

120

Εξελίξεις (Ορκωµοσίες)

297

Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις-Θάνατοι-Μετακινήσεις-

60

Λύσεις υπηρεσιακής σχέσης)
5.

Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις (85 άτοµα στις 31/8/2013 και 70

155

άτοµα στις 31/8/2014 –σε εξέλιξη)
Αποστολή δικαιολογητικών συνταξιοδότησης στο ΓΛΚ και σε

145

Ταµεία
6.

Προκηρύξεις (έλεγχος νοµιµότητας)

7.

419

Προκηρύξεις (ανακοίνωση στον ηµερήσιο Τύπο)

82

(Αριθµός Προκηρύξεων 394)
8.

Αναρτήσεις στη Διαύγεια

9.
10.
11.

1117

Προσλήψεις ΠΔ 407/80 (αριθµός συµβάσεων)

91

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΔ 407/80

20

Εκπαιδευτικές άδειες

12.

284

Αναρρωτικές άδειες

13.

Για Επιτροπή

104

Πράξεις Χορήγησης

123

Άλλες άδειες (Διδ.-Ερευν. Λόγους, για Δίκη,

για άσκηση

152

ιδιωτικού έργου, συµµετοχή σε σεµινάρια κ.ά)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Άδειες άνευ αποδοχών

29

Άδειες κύησης- τοκετού

20

Άδειες ανατροφής παιδιού

39

Πιστοποιητικά

800

Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας (εσωτερικού-εξωτερικού Ε.Ε.)

150

Πειθαρχικά καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων (άτοµα)

10

ΕΔΕ

11

Απογραφή

στο

Μητρώο

Ανθρώπινου

Δυναµικού

του

ελληνικού Δηµοσίου
Επιβεβαίωση

στοιχείων

καθηγητών

και

υπηρετούντων

679

λεκτόρων
Υπαγωγή συµβασιούχων µε ΠΔ 407/80
22.

Εγκρίσεις

µετακίνησης

καθηγητών

91
και

υπηρετούντων

166

λεκτόρων άλλων Α.Ε.Ι.
23.

Έκδοση πράξεων χορήγησης χρονοεπιδοµάτων

1697

Χορήγηση στατιστικών στοιχείων σε ΕΣΔΕΠ, ΥΠΑΙΘ, ΜΟΔΙΠ, Επιτροπή

•

Ερευνών, Πρυτανεία.
Καταχώρηση µεταβολών καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων στο

•

σύστηµα Cardisoft (ορκωµοσίες, άδειες, προϋπηρεσίες).
Αποστολή δικαιολογητικών συνταξιοδότησης προς Γ.Λ.Κ. και τα Ταµεία

•

ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΠΔΥ.
Ενηµέρωση µελών ΔΕΠ για συνολικό χρόνο υπηρεσίας και δυνατότητας

•

συνταξιοδότησης, δικαίωµα σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, κ.ά.
θέµατα.
Διαβίβαση: εγγράφων αναστολής καθηγητών στο ΥΠΑΙΘ για έκδοση

•

διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, δικαιολογητικών για αναγνώριση
προϋπηρεσιας στην αρµόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
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Αποστολή στοιχείων στη Νοµική Επιτροπή του Πανεπιστηµίου για εκδίκαση

•

υποθέσεων.
Επικαιροποίηση 155 πρυτανικών πράξεων διορισµού (και των περιλήψεών

•

τους) των υπό διορισµό καθηγητών και λεκτόρων που εκκρεµούσε ο
διορισµός τους στο ΥΠΑΙΘ (πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα ΝοεµβρίουΔεκεµβρίου 2013).
Συµµετοχή µεγάλου µέρους των υπαλλήλων του Τµήµατος στην οµάδα που

•

ορίστηκε από τη Διεύθυνση Προσωπικού για τη συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων για την απογραφή των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου.
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2. Τµήµα Λοιπού Προσωπικού
Πραγµατεύεται όλα τα θέµατα των βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών, των µελών
ΕΕΠ (πρώην µελών ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι), ΕΔΙΠ (πρώην µελών ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ) και
ΕΤΕΠ, των Δασκάλων Ελληνικής και Ξένης Γλώσσας, των αλλοδαπών δασκάλων,
των ειδικευόµενων ιατρών του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,
καθώς και τις άδειες των αποσπασµένων εκπαιδευτικών της Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά κατά την περίοδο αναφοράς:
1. Ενέργειες για την µετατροπή θέσεων πρώην βοηθών και επιστηµονικών
συνεργατών σε θέσεις ΔΕΠ.
2. Έλεγχος νοµιµότητας µονιµοποιήσεων.
3. Υπηρεσιακές µεταβολές µελών ΕΤΕΠ & ΕΕΔΙΠ [µετατάξεις (7), µετακινήσεις (5),
βαθµολογικές εξελίξεις (37)].
4. Συλλογή στοιχείων, επεξεργασία και σύνταξη πινάκων που αφορούν στις
Μεταρρυθµιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ.
5. Αυτοδίκαιες εντάξεις υπηρετούντων ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι και ΙΙ και ΕΤΕΠ σε
αντίστοιχες θέσεις ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.
6. Εντάξεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ (141).
7. Εντάξεις ΕΤΕΠ σε θέσεις ΕΔΙΠ (σε εξέλιξη).
8. Υπολογισµός κενών θέσεων ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ.
9. Υποβολή διοικητικού φακέλου µε έκθεση απόψεων σχετικά µε αιτήσεις
ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (3 περιπτώσεις).
10. Χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων (150).
11.Χορήγηση χρονοεπιδοµάτων (247).
12. Χορήγηση επιδόµατος µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος.
13. Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, παραιτήσεις όλων των µελών και αποστολή
δικαιολογητικών στο Γ.Λ.Κ. και στα επικουρικά ταµεία (66 περιπτώσεις).
14. Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών για σύνταξη, για χορήγηση
δανείων, αναγνώριση προϋπηρεσίας.
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15.Χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.
16.Προσλήψεις

ειδικευόµενων

ιατρών

στο

Εργαστήριο

Ιατροδικαστικής

και

Τοξικολογίας (3 περιπτώσεις).
17.Αναρτήσεις εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (91 περιπτώσεις).
18.Ενηµέρωση του µητρώου µισθοδοτούµενων Ελληνικού Δηµοσίου.
19.Καταχώρηση στο σύστηµα Cardisoft όλων των υπηρεσιακών µεταβολών του
προσωπικού.
20.Καταχώρηση στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη των συµβάσεων
υπαλλήλων ορισµένου και αορίστου χρόνου.
21.Τήρηση και Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων στο ΥΠΑΙΘ και ΥΔΜΗΔ.
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3. Τµήµα Διοικητικού Προσωπικού
Το Τµήµα πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν στο Διοικητικό Προσωπικό του
Πανεπιστηµίου (µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).
Ενδεικτικά κατά τη χρονική περίοδο από 1-1-2013 έως 23-6-2014:
1.

Χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων όλου του διοικητικού προσωπικού
(περιπτώσεις 381).

2.

Αναγνώριση προϋπηρεσιών (περιπτώσεις 10).

3. Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, απολύσεις, παραιτήσεις, διαθεσιµότητα του
διοικητικού προσωπικού (περιπτώσεις 216).
4. Κατάργηση ογδόντα επτά (87) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων ΙΔΑΧ, µε
αντίστοιχη δηµοσίευση στο ΦΕΚ (Ν. 4093/2012) και κατάργηση εκατόν εξήντα
εννέα (169) κενών οργανικών θέσεων Μονίµων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ µε
Ν.4172/2013.
5. Αποστολή δικαιολογητικών συνταξιοδότησης (προς το Γ.Λ.Κ. και τα υπόλοιπα
Ταµεία των µόνιµων υπαλλήλων (περιπτώσεις 58).
6. Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών και δηµοσιοϋπαλληλικής
ιδιότητας (περιπτώσεις 1950).
7. Χορήγηση

πάσης

φύσεως

αδειών

(π.χ.

κανονικές,

αναρρωτικές,

εκπαιδευτικές, άνευ αποδοχών, κύησης, τοκετού, ανατροφής, επιστηµονικές,
υπηρεσιακών λόγων κ.α.). (περιπτώσεις 3875)
8. Προώθηση

διαφόρων

θεµάτων

στο

Κοινό

Υπηρεσιακό

Συµβούλιο

(περιπτώσεις 344).
9. Μετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων από και προς το ΑΠΘ
(περιπτώσεις 84).
10. Μετατάξεις υπαλλήλων σε ανώτερη Κατηγορία ή σε άλλο κλάδο/ειδικότητα
της ίδιας Κατηγορίας (περιπτώσεις 27).
11. Τήρηση

ηλεκτρονικού

αρχείου

µε

τις

υπηρεσιακές

µεταβολές

του

προσωπικού.
12. Σύνταξη προσωπικού µητρώου και συνεχείς ενηµέρωση αυτού.
13. Παροχή στατιστικών στοιχείων στα Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σε µηνιαία,
τρίµηνη και ετήσια βάση) για το διοικητικό προσωπικό (προσλήψεις,
αποχωρήσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις κλπ).
14. Αποστολή στη Νοµική Επιτροπή του Πανεπιστηµίου των φακέλων για
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εκδίκαση υποθέσεων ύστερα από αγωγές, καθώς και σύνταξη των σχετικών
εκθέσεων (περιπτώσεις 35).
15. Διενέργεια ΕΔΕ (περιπτώσεις 3)
16. Αναρτήσεις στη «Διαύγεια» (περιπτώσεις 120).
17. Ανανέωση συµβάσεων πρακτικής άσκησης µαθητών του ΟΑΕΔ στο
Πανεπιστήµιο (περιπτώσεις 20).
18. Μοριοδότηση µονίµων και ΙΔΑΧ – προετοιµασία για επιλογή Προϊσταµένων
Τµηµάτων του ΑΠΘ.
19. Αποστολή

εκθέσεων

στην

Ειδική

Επιτροπή

Αξιολόγησης

όλου

του

προσωπικού (περιπτώσεις 769).
20. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους υπαλλήλους (περιπτώσεις
769).
21. Απογραφή και Επιβεβαίωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του
Ελληνικού Δηµοσίου όλων των διοικητικών υπαλλήλων (περιπτώσεις 769).
22. Εφαρµογή της νοµοθεσίας και των διαδικασιών της διαθεσιµότηταςκινητικότητας (Ν.4093/2012 & Ν.4172/2013). Αποτίµηση προσόντων του
διοικητικού προσωπικού που ενέπιπτε στις κατηγορίες της διαθεσιµότητας και
σύνταξη αντίστοιχων πινάκων (περιπτώσεις 435).
23. Πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήµιο φοιτητών ΤΕΙ και ΑΕΙ στο σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ» (περιπτώσεις 80).
24. Πρόγραµµα

Επαγγελµατικής

Κατάρτισης

Εργαζοµένων

«ΛΑΕΚ»

(περιπτώσεις 8).
25. Έλεγχος

γνησιότητας

των

τίτλων

σπουδών

(πτυχία-µεταπτυχιακά-

διδακτορικά) όλων των διοικητικών υπαλλήλων (περιπτώσεις 800).
26. Διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήµατος αδειών και παρουσίας του
διοικητικού προσωπικού «HRM».
27. Διαχείριση του ηλεκτρονικού προγράµµατος «ΕΡΓΑΝΗ».
4. Τµήµα Διοίκησης
Στο Τµήµα Διοίκησης υπάγεται η διεκπεραίωση όλων των γενικών διοικητικών θεµάτων
που δεν µπορούν να υπαχθούν σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα, η έκδοση πρυτανικών
πράξεων για καταστροφή/ανακύκλωση, ο έλεγχος των Φ.Ε.Κ. και η ενηµέρωση
Σχολών και Τµηµάτων επί του περιεχοµένου τους µε αλληλογραφία, η βεβαίωση
από τον προϊστάµενο ή από το νόµιµο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων,
φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών
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καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των
πολιτών.
Ειδικότερα για το διάστηµα αναφοράς το Τµήµα Διοίκησης ασχολήθηκε µε τα εξής:
1. Έκδοση Πρυτανικών Πράξεων επιτροπών διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών.
2. Έκδοση Πρυτανικών Πράξεων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
3. Έκδοση Πρυτανικών Πράξεων παραλαβής υλικών.
4. Έκδοση Πρυτανικών Πράξεων Τµήµατος Προµηθειών, Κεντρικής Βιβλιοθήκης,
Τεχνικής Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
5. Έλεγχος νοµιµότητας και διαβίβαση στο Υπουργείο πρακτικών Εκλογών
Προέδρων / Κοσµητόρων. Από το 2014 διαδικασία εκλογής Κοσµητόρων.
6. Έλεγχος νοµιµότητας των πρακτικών εκλογών Διευθυντών Πανεπιστηµιακών
κλινικών και εργαστηρίων.
7. Διεκπεραίωση των θεµάτων που αφορούν στις αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ
8. Έκδοση Πρυτανικών Πράξεων για ορισµό Διµελών Επιτροπών καταστροφής και
ανακύκλωσης αρχείων, υλικών κτλ.
9. Συνεργασία µε τον ΟΠΑΔ για όλα τα θέµατα περίθαλψης των ασφαλισµένων του
ΑΠΘ και της Παν/κής Φοιτητικής Λέσχης (φοιτητές µε περίθαλψη από το ΑΠΘ).
10. Έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων υγειονοµικής περίθαλψης για όλους τους
πανεπιστηµιακούς και τα µέλη των οικογενειών τους, µέχρι το 2013. Από το 2014 η
θεώρηση των βιβλιαρίων γίνεται ηλεκτρονικά από τον ΟΠΑΔ.
11. Τήρηση βάσης δεδοµένων για Σχολές/Τµήµατα (µε Διευθυντές Τοµέων, τίτλους
εργαστηρίων,

κλινικών,

σπουδαστηρίων

κτλ.)

µε

τα

ιδρυτικά

τους

ΦΕΚ.

Καταγράφηκαν 295 Εργαστήρια, 23 Σπουδαστήρια, 61 Κλινικές, 17 Βιβλιοθήκες, 7
Μουσεία, 4 Αρχεία και 3 Κέντρα Έρευνας.
12. Επικαιροποίηση του Μητρώου όλου του προσωπικού του πανεπιστηµίου
(ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ, διοικ/κων υπαλ/λων, και εργολαβικών).
13. Γραµµατειακή υποστήριξη της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής επιτροπής (ΑΠΘ,
ΠΦΛ, του Αγροκτήµατος και του Παν/µίου Μακεδονίας).
14.Έκδοση υπηρεσιακής Πανεπιστηµιακής Κάρτας.
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5. Τµήµα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
α. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 και µέχρι τις 31.08.2013 ο συνολικός
αριθµός

των

εγγράφων

που

κατατέθηκαν

στο

Τµήµα

Πρωτοκόλλου

και

Διεκπεραίωσης του ΑΠΘ, πρωτοκολλήθηκαν και χρεώθηκαν στις Υπηρεσίες του
Παν/µίου είναι 34.660 έγγραφα.
1. Από τα παραπάνω τα 24.698 είναι εισερχόµενα έγγραφα και απαντήθηκαν ή
διαβιβάστηκαν 9084 έγγραφα.
2. Ο αριθµός των εγγράφων που συντάχθηκαν (οίκοθεν) από τις υπηρεσίες του
Πανεπιστηµίου είναι 9.962 έγγραφα.
Συνολικά διεκπεραιώθηκαν (εσωτερική διακίνηση και ταχυδρόµηση) 19.046 έγγραφα.
β. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και µέχρι τις 19.06.2014 ο συνολικός
αριθµός των εγγράφων που κατατέθηκαν στο Τµήµα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
του ΑΠΘ, πρωτοκολλήθηκαν και χρεώθηκαν στις Υπηρεσίες του Παν/µίου είναι 33.412
έγγραφα.
1. Από τα παραπάνω τα 21.577 είναι εισερχόµενα έγγραφα και απαντήθηκαν ή
διαβιβάστηκαν 7.985 έγγραφα.
2. Ο αριθµός των εγγράφων που συντάχθηκαν (οίκοθεν) από τις υπηρεσίες του
Πανεπιστηµίου είναι 11.835 έγγραφα.
Συνολικά

διεκπεραιώθηκαν

(εσωτερική

διακίνηση

και

ταχυδρόµηση)

19.820

έγγραφα.

γ. Αντικείµενα που ταχυδροµήθηκαν µέσω του Ταχυδροµείου του ΑΠΘ από
1.9.2012 µέχρι 31.12.2013.
1. Δαπανήθηκαν 13.720 € για την πληρωµή των ταχυδροµικών τελών, ποσό που
αντιστοιχεί σε 11.859 ταχυδροµικά αντικείµενα (φάκελοι και δέµατα) που
αποστάλθηκαν και καταγράφει η αυτόµατη µηχανή γραµµατοσήµανσης που
λειτουργεί στο Τµήµα και εξυπηρετεί τις ανάγκες αλληλογραφίας το ΑΠΘ στο
σύνολο του.
2. Ταχυδροµήθηκαν επίσης 2.200 φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος και επίδοση
την επόµενη ηµέρα, για τους οποίους το κόστος έχει καταβληθεί πριν από
7χρόνια.
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δ. Αντικείµενα που ταχυδροµήθηκαν µέσω του Ταχυδροµείου του ΑΠΘ από
1.9.2013 µέχρι 19.6.2014.
1. Δαπανήθηκαν 14.065 € για την πληρωµή των ταχυδροµικών τελών, ποσό που
αντιστοιχεί σε 9688 ταχυδροµικά αντικείµενα (φάκελοι και δέµατα) που
αποστάλθηκαν και καταγράφει η αυτόµατη µηχανή γραµµατοσήµανσης που
λειτουργεί στο Τµήµα και εξυπηρετεί τις ανάγκες αλληλογραφίας το ΑΠΘ στο
σύνολο του.
2. Ταχυδροµήθηκαν επίσης 2.800 φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος και επίδοση
την επόµενη ηµέρα για τους οποίους το κόστος έχει καταβληθεί πριν από
7χρόνια.
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6. Τµήµα Γενικού Αρχείου
Το Τµήµα αποτελεί το Σύνδεσµο του Πανεπιστηµίου µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
και είναι υπόλογος των υλικών κινητού εξοπλισµού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Διοικητικού.
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται ακόµη:
• Oι επικυρώσεις εγγράφων.
• Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
• Η τήρηση του Γενικού Aρχείου όλων των εξερχόµενων και ορισµένων
εισερχόµενων εγγράφων. Στο Αρχείο υπάρχουν 48 φάκελοι και 201 υποφάκελοι για
την κάθε ακαδηµαϊκή χρονιά. Την περίοδο αναφοράς αρχειοθετήθηκαν 35.000
(περίπου) έγγραφα.
Ειδικότερα πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
1. καθηµερινή παραλαβή εξερχόµενων εγγράφων (σχεδίων) από το Τµήµα
Διεκπεραίωσης.
2. χαρακτηρισµός εγγράφου (αριθµός φακέλου).
3. µηχανογράφηση.
4. ανεύρεση φακέλου.
5. καταχώρηση εγγράφου.
6. τοποθέτηση εγγράφου στον φάκελο.
7. όσα έγγραφα έχουν χαρακτηριστεί ΑΦ (ατοµικός φάκελος) παραδίδονται
καθηµερινά.
8. µε λίστα παραλαβής στο Αρχείο ατοµικών φακέλων, όπου τοποθετούνται στους
ατοµικούς φακέλους.
9. εισερχόµενα έγγραφα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τους αρµόδιους
διεκπεραιωτές ως αρχείο καταλήγουν στο Αρχείο και ακολουθούν την ίδια διαδικασία
των εξερχόµενων εγγράφων.
Το αρχείο των τελευταίων τριών ετών βρίσκεται στο χώρο του γραφείου του Γενικού
αρχείου, ενώ των προηγούµενων ετών φυλάσσεται στο β´ υπόγειο του Κτιρίου
Διοίκησης όπου είναι ταξινοµηµένοι όλοι οι φάκελοι κατά έτη.
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Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων
Το αντικείµενο του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων είναι η οργανωµένη και
συστηµατική προβολή του ακαδηµαϊκού, ερευνητικού και πολιτιστικού έργου του
Πανεπιστηµίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού, το Τµήµα είναι το επιτελικό όργανο σχεδιασµού και υλοποίησης εκδηλώσεων
ανάλογου περιεχοµένου, που αποφασίζονται από τα αρµόδια όργανα του
Πανεπιστηµίου µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που αφορούν στο σύνολο του
ΑΠΘ.
Από το Μάρτιο 2013 σηµειώθηκε διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, µε την
οργανωτική υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων της Πρυτανείας.
α. Τήρηση εθιµοτυπίας
Το Τµήµα έχει στην ευθύνη του την τήρηση της εθιµοτυπίας, που περιλαµβάνει:
1. Διαχείριση

και

εµπλουτισµό

καταλόγων

της

εντός

και

εκτός

του

Πανεπιστηµίου εθιµοτυπίας, προκειµένου να υποστηρίζεται η ευρύτερη
δυνατή προβολή του έργου του Ιδρύµατος προς την κοινωνία.
2. Τήρηση της σειράς προβαδίσµατος επισήµων στις τελετές του Ιδρύµατος,
3. Αλληλογραφία

εθιµοτυπικού

περιεχοµένου

της

Πρυτανείας,

όπως

συγχαρητήριες επιστολές για ανάληψη καθηκόντων, ευχετήριες επιστολές για
ονοµαστικές εορτές προς επισήµους, ευχές για Χριστούγεννα και Πάσχα,
συλλυπητήριες επιστολές και ψηφίσµατα για εκλιπόντες επισήµους ή µέλη της
Πανεπιστηµιακής κοινότητας.
4. Διαχείριση

του

κεντρικού

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

(e-mail)

του

Πανεπιστηµίου (contentmaster@auth.gr) – απάντηση ή προώθηση στις
αρµόδιες υπηρεσίες του ΑΠΘ.
5. Διαχείριση της Τηβεννοθήκης του Πανεπιστηµίου.
6. Τήρηση φωτογραφικού αρχείου από τις επίσηµες Τελετές του Πανεπιστηµίου.

β. Επίσηµες Τελετές ΑΠΘ
Το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων αναλαµβάνει την διοργάνωση των ετήσιων Τελετών
του Πανεπιστηµίου.
Συγκεκριµένα κατά την περίοδο αναφοράς πραγµατοποίηθηκαν:
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1. 29.1.2013: Εορτασµός της Ηµέρας των Τριών Ιεραρχών 2013. Τον
πανηγυρικό της ηµέρας µε θέµα «Θεολογία, Φιλοσοφία και Επιστήµη κατά
τους τρεις Ιεράρχες» εκφώνησε ο καθηγητής Γεώργιος Μαρτζέλος του
Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.
2. 29.1.2013: Κοπή της Βασιλόπιτας από τις Πρυτανικές αρχές για την
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα. Κόπηκαν τρεις βασιλόπιτες τύπου κέικ των
4 κιλών και διανεµήθηκαν 500 ατοµικά βασιλοπιτάκια.
3. 29.1.2013: Εκδήλωση τιµής στους Οµότιµους Καθηγητές του ΑΠΘ του έτους
2012.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις της 29ης Ιανουαρίου 2013 δίνονται
στην ιστοσελίδα http://www.auth.gr/news/events/15328.
4. 30.1.2013: Τέλεση µνηµοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
αειµνήστων καθηγητών και λοιπού προσωπικού, δωρητών-ευεργετών του
Πανεπιστηµίου στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών (Βούλγαρη) στο πλαίσιο
της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.
5. 25.3.2013: Επίσηµη Τελετή για τον εορτασµό της επετείου της Εθνεγερσίας,
25ης Μαρτίου. (www.auth.gr/news/events/15616).
6. 29.08.2013: Εκδήλωση προς τιµήν των µελών του Πανεπιστηµίου που
αποχώρησαν το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. (www.auth.gr/news/events/16210).
7. 26.10.2013: Επίσηµη Τελετή εορτασµού της ηµέρας του Πολιούχου της
Θεσσαλονίκης Αγίου Δηµητρίου, της 101ης Επετείου της απελευθέρωσης της
πόλης και του έπους του ’40 (www.auth.gr/news/events/16376).
8. 29.1.2014: Εορτασµός της Ηµέρας των Τριών Ιεραρχών 2014. Τον
πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Προύσης, Αν. Καθηγητής
του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του ΑΠΘ, Ελπιδοφόρος Λαµπρυνιάδης, µε θέµα: «Ο “άλλος” στη διδασκαλία
των Τριών Ιεραρχών».
9. 29.1.2014: Κοπή της Βασιλόπιτας από τις Πρυτανικές αρχές για την
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα. Κόπηκαν τρεις βασιλόπιτες τύπου κέικ των
4 κιλών και διανεµήθηκαν 500 ατοµικά βασιλοπιτάκια.
10. 29.1.2014: Εκδήλωση τιµής στους Οµότιµους Καθηγητές του ΑΠΘ του έτους
2013.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις της 29ης Ιανουαρίου 2014 δίνονται
στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/events/16687.
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11. 30.1.2014: Τέλεση µνηµοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
αειµνήστων καθηγητών και λοιπού προσωπικού, δωρητών-ευεργετών του
Πανεπιστηµίου στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών (Βούλγαρη) στο πλαίσιο
της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.
12. 25.3.2014: Επίσηµη Τελετή για τον εορτασµό της επετείου της Εθνεγερσίας,
25ης Μαρτίου. (www.auth.gr/news/events/16884).

γ. Διοργάνωση - Συµµετοχή στη διοργανωση εκδηλώσεων
1. 23.1.2013,

7

µ.µ.:

Εκδήλωση

παρουσίασης

του

συλλογικού

τόµου

«Θρεπτήρια. Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία» στο Τελλόγλειο Ίδρυµα
Τεχνών.
2. 16.3.2013:

«Ποτέ

ξανά.

Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς.

70

χρόνια

από

την

αναχώρηση του πρώτου συρµού». Συνδιοργάνωση από το ΑΠΘ, την
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα
και το Παγκόσµιο Ισραηλιτικό Συµβούλιο συναυλίας Σεφαραδίτικης µουσικής
(λαντίνο) “The Jewish Soul”, µε τη Συµφωνική Ορχήστρα του Δήµου
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µνήµης προς τιµήν των 50.000
Θεσσαλονικέων Εβραίων που θανατώθηκαν από τους Ναζί, στην Αίθουσα
Τελετών του Πανεπιστηµίου. (www.auth.gr/news/articles/15589).
3. 20.3.2013:

Εκδήλωση

γνωριµίας

του

Συλλόγου

Αποφοίτων

ΑΠΘ.

(www.auth.gr/news/events/15579).
4. 17.4.2013:

Εκδήλωση

για

τη

Συνύπαρξη

Αρχαιοτήτων

και

Μετρό.

(www.auth.gr/news/events/15711).
5. 22.5.2013: Προβολή της πολυβραβευµένης Ταινίας «ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
του Βασίλη Λουλέ στο Μουσείο Κινηµατογράφου υπό την αιγίδα του ΑΠΘ.
(www.auth.gr/news/events/15877).
6. 22.5.2013:

Εκδήλωση

«Μεταπτυχιακά

και

Υποτροφίες»,

που

πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Γραφείο Διασύνδεσης. Τα τρία
Πανεπιστήµια της Θεσσαλονίκης συµφώνησαν στη διοργάνωση εκδήλωσης
παρουσίασης

των

µεταπτυχιακών

τους

προγραµµάτων.

(www.auth.gr/news/events/15835).
7. 10.6.2013:

  

Εκδήλωση

«Το

ΑΠΘ

τιµά

τους

Ευεργέτες

του».
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(www.auth.gr/news/events/16003).
8. Συµµετοχή στην εκδήλωση υποδοχής φοιτητών οικονοµικών σπουδών
κινεζικών

Πανεπιστηµίων-µελών

YMCA

από

το

Τµήµα

Οικονοµικών

Σπουδών.
9. 19-30.08.2013: 1ο Θερινό Σχολείο µε θέµα "Summer School- Ancient Greek
Philosophy, Archaeology, Arts and Technology". Η Πρυτανεία στο πλαίσιο της
εξωστρεφούς πολιτικής της, αποφάσισε την πραγµατοποίηση θερινών
σχολείων

στην

Πανεπιστηµιακή

Κατασκήνωση

της

Καλάνδρας

ΑΠΘ

(www.auth.gr/news/events/15848), µε στόχο την προσέλκυση φοιτητών από
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. Διοργάνωση: Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων.
10. 28.11.2013: Κοινή εκδήλωση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA). Το β’
εξάµηνο του 2013, που το ΑΠΘ είχε την προεδρεία της Συνόδου των
Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη
στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», µε πρωτοβουλία της Πρυτανείας του
ΑΠΘ κοινή εκδήλωση µε τίτλο: «Η κρίση πλήττει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.
Ευκαιρίες και απειλές».
11. Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση, όπως το πρόγραµµα, εισηγήσεις
και το βίντεο, δίνονται στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/events/16440.
12. 12-14.12.2013: Η 74η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων

πραγµατοποιήθηκε

στη

Θεσσαλονίκη,

στο

ξενοδοχείο

«Μακεδονία Παλλάς», καθώς το ΑΠΘ είχε την προεδρία της Συνόδου. Οι
εργασίες της Συνόδου πραγµατοποιήθηκαν στις 12 - 13 Δεκεµβρίου, ενώ την
επόµενη ηµέρα δόθηκε η ευκαιρία στους Συνέδρους να ξεναγηθούν στην Άνω
Πόλη.

Στην

ιστοσελίδα

www.auth.gr/news/articles/16581

δίνονται

τα

ψηφίσµατα της 74ης Συνόδου.
13. 23-24.2.2014: Επιστηµονικό Συµπόσιο «Ποια Ελλάδα;» υπό την αιγίδα του
Δήµου Θεσσαλονίκης. (www.auth.gr/news/conferences/16661).
14. 15.3.2014:

«Ποτέ

ξανά.

Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς.

71

χρόνια

από

την

αναχώρηση του πρώτου συρµού». Εκδήλωση µνήµης, που συνδιοργανώθηκε
από το Δήµο Θεσσαλονίκης, το ΑΠΘ και την Ισραηλιτική Κοινότητα
Θεσσαλονίκης, προς τιµήν των 50.000 Θεσσαλονικέων Εβραίων που
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θανατώθηκαν από τους Ναζί. (www.auth.gr/news/events/16898).
15. 1.5.2014 και 5.5.2014: Αποκαλυπτήρια και εκδήλωση επίσηµης παρουσίασης
του έργου, στη µνήµη των Θεσσαλονικέων Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώµατος, στο ΑΠΘ , σε συνεργασία µε την Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης. (www.auth.gr/news/events/17134).
16. Στο πλαίσιο του θεσµού «Θεσσαλονίκη- Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας
2014» το Τµήµα ανέλαβε το συντονισµό για εκδηλώσεις φορέων του
Πανεπιστηµίου

(Παιδικό

Κέντρο,

Πανεπιστηµιακό

Γυµναστήριο

(www.auth.gr/news/events/17213 και 17196), Θεατροπαιδαγωγική Οµάδα
Paedagogus Ludens, Κινηµατογραφική Οµάδα Τοπογράφων, TeamFair
AUTH, Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΟΔΑΚ) και τη γενικότερη προβολή του θεσµού
µέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου.
17. 9.5.2014: Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΠΘ.
18. 22.5.2014:

Εκδήλωση

«Μεταπτυχιακά

και

Υποτροφίες»,

που

πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Γραφείο Διασύνδεσης. Τα τρία
Πανεπιστήµια της Θεσσαλονίκης συµφώνησαν στη διοργάνωση εκδήλωσης
παρουσίασης

των

µεταπτυχιακών

τους

προγραµµάτων.

(www.auth.gr/news/events/ 17197).

δ. Αναγορεύσεις Επιτίµων Διδακτόρων
Παρατίθενται, κατά χρονολογική σειρά, οι τελετές αναγόρευσης Επίτιµων Διδακτόρων
στη διοργάνωση των οποίων συνέβαλε το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων.
1. 28.1.2013: Σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, Επίτιµος Διδάκτορας του Τµήµατος
Κινηµατογράφου. (http://www.auth.gr/news/events/15295).
2.

22.4.2013: Γεωργίου Βασιλικιώτη, Οµότιµου Καθηγητή του Τµήµατος
Χηµείας.

3.

8.11.2013: Καθηγητής Γενετικής και Πρύτανης του Πανεπιστηµίου του
Cardiff, Sir Martin John Evans, Επίτιµος Διδάκτορας του Τµήµατος Ιατρικής.

4.

5.3.2014: Καθηγητής Reiner Rummel, Επίτιµος Διδάκτορας του Τµήµατος
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών.

5.

5.3.2014: Καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολογίας του Πανεπιστηµίου της
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Οξφόρδης του Ηνωµένου Βασιλείου, David R Matthews, Επίτιµος Διδάκτορας
του Τµήµατος Ιατρικής.

ε. Προβολή ΑΠΘ
1. Ιστοχώρος ΑΠΘ
i.

Συµβολή και συµµετοχή στον ανασχεδιασµό και την υλοποίηση του νέου
ιστοχώρου του ΑΠΘ Συγκεκριµένα µέλος του τµήµατος εργάστηκε στην
οµάδα περιεχοµένου που είχε σαν αντικείµενο το site map, τη συλλογή υλικού
και πληροφοριών, καθώς και τον έλεγχό τους.

ii.

Διαχείριση και ενηµέρωση του κεντρικού ιστοχώρου του Πανεπιστηµίου
www.auth.gr,

µε

εκδηλώσεις,

ηµερίδες-συνέδρια,

διαγωνισµούς

και

προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεις θέσεων µελών ΔΕΠ,
άλλες ανακοινώσεις από φορείς εντός και εκτός της πανεπιστηµιακής
κοινότητας.
2. Ιστοχώρος Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
i.

Στο πλαίσιο της προβολής του ακαδηµαϊκού, ερευνητικού και πολιτιστικού
έργου, µε απώτερο στόχο τη διασύνδεση της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας µε
την

κοινωνία,

δηµιουργήθηκε,

µε

την

υποστήριξη

της

Μονάδας

Σηµασιολογικού Ιστού του Πανεπιστηµίου, ο νέος ιστοχώρος του Τµήµατος
Δηµοσίων Σχέσεων

(http://pr.web.auth.gr), που δηµοσιεύθηκε µετά από

περίπου εξάµηνη περίοδο προετοιµασίας τον Απρίλιο 2014.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν δηµιουργηθεί οι παρακάτω ενότητεςιστοσελίδες:
«Επικαιρότητα»: προβάλλονται σε υποενότητες α) Ανακοινώσεις, β) ΗµερίδεςΣυνέδρια, γ) Επίσηµες Τελετές, δ) Θερινά Σχολεία, ε) Σύνοδος Πρυτάνεων και στ)
Εκδηλώσεις, του Πανεπιστηµίου και τρίτων, που ενδιαφέρουν φοιτητές, αποφοίτους
και γενικότερα την κοινωνία της πόλης καθώς και ζ) το πρόγραµµα των τρεχουσών
ορκωµοσιών.
«Απονοµή τιµητικών τίτλων»: αναφέρονται διαδικασίες και προϋποθέσεις, καθώς
και τελετές για: α) εκλογή επίτιµων διδακτόρων, β) εκλογή οµότιµων-επίτιµων
καθηγητών, γ) απονοµή ανώτατης τιµητικής διάκρισης «ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
και δ) απονοµή ειδικής τιµητικής διάκρισης µε το έµβληµα του Αριστοτέλειου
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Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
«Ξενοδοχεία»: µετά από επικοινωνία συνεργασίας µε ξενοδοχεία της πόλης,
καταχωρούνται, για τις ανάγκες φιλοξενίας στο πλαίσιο επιστηµονικών εκδηλώσεων
όπως ηµερίδες, συνέδρια κλπ, τα προφίλ των ξενοδοχείων και ειδικές εταιρικές τιµές
για την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα.
ii.

Επίσης, δηµιουργήθηκε καταχώρηση στο facebook µέσω της οποίας γίνεται
παράλληλη προβολή των δραστηριοτήτων Τµήµατος και του ΑΠΘ.

3. Newsletter
Στο πλαίσιο της προβολής του έργου του Ιδρύµατος, το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων
ξεκίνησε προσπάθεια έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού (Newsletter) µε τίτλο «Τα
Νέα του ΑΠΘ». Μέχρι σήµερα κυκλοφόρησαν δύο τεύχη, τα οποία στάλθηκαν στην
πανεπιστηµιακή

κοινότητα,

σε

αρχές

και

σε

πολιτιστικούς,

κοινωνικούς,

επιστηµονικούς φορείς κλπ.

στ. Επιµόρφωση Προσωπικού
Συµµετοχή της προϊσταµένης σε επιµόρφωση προσωπικού του Προγράµµατος Δια
Βίου

Μάθησης

και

Ανταλλαγής

Διοικητικού

Προσωπικού

(ERASMUS),

στο

Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης τον Μάιο 2013.
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