
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 Περιγραφή  σηµερινής κατάστασης του ΠΠΣ 

Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την πρόσφατη προσπάθεια αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού 
του προγράµµατος σπουδών («Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Α.Τ.Μ.  Ε.Μ.Π.» ΕΠΕΑΕΚ 
Ι) ως προς τα ισχυρά σηµεία του προγράµµατος των προπτυχιακών σπουδών του ΣΑΤΜ είναι τα εξής  [2]: 

1. Τα κύρια ισχυρά στοιχεία του προγράµµατος σπουδών αποτελούν η πενταετής διάρκεια των σπουδών, το ισχυρό 
υπόβαθρο µέσω των Γενικών Μαθηµάτων (Μαθηµατικά Φυσική) και ο ισόρροπος συνδυασµός βασικών 
µαθηµάτων, µαθηµάτων κορµού και µαθηµάτων τεχνολογικής εξειδίκευσης στις διάφορες Εµβαθύνσεις  Σπουδών. 

2. Άλλα ισχυρά στοιχεία του προγράµµατος σπουδών αποτελούν: 

 (α) Το υψηλό επιστηµονικό υπόβαθρο των διδασκόντων και η ενηµέρωσή τους στις  σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

 (β) Το κατά τεκµήριο υψηλό επίπεδο των νέο – εισερχόµενων φοιτητών, σε  σχέση µε το αντίστοιχο επίπεδο 
οµοειδών Σχολών άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της  χώρας. 

Τα ασθενή σηµεία του προγράµµατος σπουδών επικεντρώνονται στο µεγάλο αριθµό των φοιτητών, τη χαλαρή δοµή 
των σπουδών και τις συνέπειες των ανωτέρω παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα σηµειώνονται τα 
ακόλουθα σηµεία στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης: 

 Ο µεγάλος αριθµός νεοεισερχόµενων φοιτητών, που συχνά έχουν εθιστεί στη στείρα αποµνηµόνευση γνώσεων 
χωρίς την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στοιχείου απαραίτητου στους µηχανικούς. 

 Η χαλαρή δοµή του προγράµµατος σπουδών µε συχνές παρατάσεις εξαµήνων, µεταβολές ηµεροµηνιών 
εξετάσεων κλπ, λόγω απώλειας µαθηµάτων κατά τη διάρκεια των εξαµήνων. Τελικό αποτέλεσµα είναι η 
σοβαρή επιµήκυνση της διάρκειας των σπουδών. 

 Ο µεγάλος αριθµός των διαθέσιµων προπτυχιακών µαθηµάτων επιλογής.  

 

Πέραν αυτών των συµπερασµάτων, αυτή η προσπάθεια αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού του προγράµµατος 
σπουδών έγινε η απαρχή της λήψης αποφάσεων που αφορούσαν τα παρακάτω δοµικά και λειτουργικά θέµατα  του 
ΠΠΣ [2]: 
 
1. ∆οµή των προπτυχιακών σπουδών σε ισχυρό κορµό και τέσσερις νέες εµβαθύνσεις  

2. Μείωση των ωρών διδασκαλίας σε ορισµένα µαθήµατα. 

3. Περιορισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως στο χρονικό διάστηµα από 8.45 έως 15.30  

4. Ικανοποιητική µέση αναλογία φοιτητών ανά µέλος ∆ΕΠ (41 µέλη ∆ΕΠ για 800 φοιτητές)  

5. Προσπάθεια κατάτµησης των τάξεων σε τµήµατα ονοµαστικής δύναµης 80, το πολύ, φοιτητών και παράλληλα 
δυνατότητα πραγµατοποίησης ατοµικών και οµαδικών εργασιών από τους φοιτητές. 

6. Προώθηση τεχνολογικών µαθηµάτων στα πρώτα εξάµηνα των σπουδών 

7. Σύνδεση των σπουδών µε την πράξη µε την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε επαγγελµατικά έργα (Τεχνικές 
Εταιρίες και ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού) και την διπλωµατική εργασία.  

8. Ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των Η/Υ στο σύστηµα σπουδών 

9. Περισσότερη ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

10. Τυποποίηση και µονιµοποίηση προγράµµατος µαθηµάτων, εξεταστικών περιόδων και έκδοσης αποτελεσµάτων 

11. Οργάνωση της έγκαιρης διανοµής των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων 

12. Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων εκπαίδευσης 

Ένα άλλο βασικό κέρδος από την πιλοτική εφαρµογή της ενέργειας «Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τ.Α.Τ.Μ.  Ε.Μ.Π.» στο πλαίσιο του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ υπήρξε πέρα της εισαγωγής και της καλλιέργειας 
στο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι µιας αντίληψης συνεχούς αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού, και µια αποδοχή των 
διαδικασιών αποτίµησης του ΠΠΣ. 

Από το τέλος του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ µέχρι σήµερα η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών αφού έλαβε υπόψη της τις 
παρατηρήσεις των εξωτερικών αποτιµητών, των µελών ∆ΕΠ της Σχολής στην εσωτερική αξιολόγηση, την εµπειρία που 
απέκτησαν τα µέλη της από την εφαρµογή του ΠΠΣ και το γενικότερο κλίµα στο Ίδρυµα για αναθεώρηση και 
αναµόρφωση των ΠΠΣ, συνόψισε ορισµένες βασικές παρατηρήσεις για το σηµερινό ΠΠΣ και πρότεινε µερική 
αναθεώρησή του µε βάση τις παρακάτω γενικές αρχές οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Σχολή (27-2-02): 



 

• Στα 4 πρώτα εξάµηνα θα υπάρχουν µόνο υποχρεωτικά µαθήµατα. 

• ∆ιατηρούνται οι 4 εµβαθύνσεις του ΠΠΣ, αλλά οι σπουδαστές-τριες θα επιλέγουν µία κύρια εµβάθυνση και µία 
δευτερεύουσα από αντίστοιχες οµάδες σχετικών µαθηµάτων. 

• Η επιλογή των εµβαθύνσεων θα γίνεται στο 7ο  εξάµηνο. 

• Τα υποχρεωτικά µαθήµατα που συµβάλλουν στην επιλογή των εµβαθύνσεων θα γίνονται στα πρώτα 6 
εξάµηνα. 

• Θα µειωθεί ο αριθµός των σχετικών µαθηµάτων στις οµάδες επιλογής των εµβαθύνσεων. 

• Κάθε εµβάθυνση θα έχει υποχρεωτικά µαθήµατα. 

• Καταργείται ο βασικός Τοπογραφικός Κύκλος και στη θέση του θα προταθούν 4 µαθήµατα υποχρεωτικά από 
τον Τοµέα Τοπογραφίας. 

• Η ∆ιπλωµατική και το µάθηµα θέµα θα επιλέγονται από θεµατικές περιοχές των εµβαθύνσεων. 

• Τα υποχρεωτικά µαθήµατα θα κατανεµηθούν στα εξάµηνα έτσι ώστε να διευκολύνεται η ροή των µαθηµάτων, 
να ικανοποιούνται οι εµβαθύνσεις, να αποφεύγεται η συσσώρευση δύσκολων µαθηµάτων σε εξάµηνο, αλλά 
και να µην περιορίζεται η παρακολούθησή τους στα 8 πρώτα εξάµηνα. 

Η εισαγωγή της κοινωνίας της Πληροφορίας στο ΠΠΣ θα επιφέρει αλλαγές στο πρόγραµµα, οι οποίες θα αναφέρονται 
κυρίως στο περιεχόµενο µαθηµάτων, αλλά και στη δοµή οµάδων µαθηµάτων στις εµβαθύνσεις. 

Στο Παράρτηµα Α παρατίθεται ο υπάρχων Οδηγός Σπουδών.  

Ανάλυση  Ερωτηµατολογίου  Αξιολόγησης του  Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών ΣΑΤΜ 

 

Στις περισσότερες ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου το ∆ΕΠ του ΣΑΤΜ έδειξε ότι είναι ικανοποιηµένο από το 
Πρόγραµµα Σπουδών. Το ∆ΕΠ έδειξε ικανοποίηση στα περισσότερα ερωτήµατα [2]. Προβληµατισµός υπήρξε στα 
ακόλουθα θέµατα του προγράµµατος σπουδών για τα οποία το ∆ΕΠ θεωρεί ότι: 

1. Τα διαθέσιµα µαθήµατα επιλογής που εγγράφονται οι σπουδαστές θα µπορούσαν να µειωθούν µε πιθανή αύξηση 
των υποχρεωτικών  

2. Τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας κρίνονται µέτρια 

3. Όλοι οι διδάσκοντες πιστεύουν ότι η  συµµετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι 
πιο ενεργής µε διαλέξεις, κ.τ.λ.  

4. Οι περισσότεροι διδάσκοντες πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνει κατάτµηση των µεγάλων ακροατηρίων στα 
υποχρεωτικά µαθήµατα 

5. Το ποσοστό παρακολούθησης των διαλέξεων εκτιµάται ότι είναι γύρω στο 45%, ενώ των ασκήσεων γύρω στο 67% 

6. Είναι σκόπιµο να επέλθει περιορισµός του αριθµού µαθηµάτων που εγγράφονται οι σπουδαστές 

7. Συνιστάται η εισαγωγή προαπαιτούµενων ή ροών εµβαθύνσεων 

8. Συνιστάται η εισαγωγή της υποχρεωτικής παρακολούθησης 

9. Συνιστάται αναβάθµιση της ποιότητας διδασκαλίας, µε καλύτερες ακαι πιο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. 

 

Αρκετά ισχυρή ικανοποίηση εκφράστηκε για τις εξής πλευρές του προγράµµατος σπουδών: 

1. Τα  Μαθήµατα – Θέµατα κρίνονται πολύ σηµαντικά 

2. Η ∆ιπλωµατική Εργασία θεωρείται ότι συντελεί ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ  από εµπειρογνώµονα της αλλοδαπής (Kαθηγητής P.A.  Cross από to 
University College London)  

Ο Professor P. A Cross ανταποκρινόµενος στην πρόταση για αξιολόγηση του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος 
Αγρονόµων και Τοπογράφων  Μηχανικών του ΕΜΠ  κατέθεσε τις εξής κύριες προτάσεις [2]: 

1. Ελάττωση των ωρών διδασκαλίας κάθε µαθήµατος διότι έτσι θα υποβοηθηθεί η ενεργητική (και όχι παθητική) 
συµµετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2. Εισαγωγή νέων µεθόδων διδασκαλίας σε περισσότερα µαθήµατα 



3. ∆ηµιουργία επιτροπής αξιολόγησης Συγγραµµάτων - µε αντιπρόσωπο των σπουδαστών – η οποία θα 
αναλάβει να εξετάσει το εκπαιδευτικό υλικό όλων των µαθηµάτων ως προς τη διδακτική ποιότητα και την 
ποιότητα εµφάνισης των κειµένων. 

  

4. Να µειωθεί ο επιτρεπόµενος αριθµός επανεγγραφών σε κάθε µάθηµα. 

5. Θα ήταν σκόπιµο να ανατεθεί σε µια επιτροπή η αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών  σε 
ετήσια βάση µε σκοπό την διατύπωση προτάσεων προς τον διδάσκοντα, την Επιτροπή Προπτυχιακών 
Σπουδών και τους σπουδαστές. 

6. Θα ήταν σκόπιµο να βρεθεί τρόπος ώστε οι σπουδαστές να εκφράζουν τις παρατηρήσεις τους, παράπονά 
τους, και προτάσεις τους αλλά και να πληροφορούνται για τις δράσεις που έλαβαν χώρα ή τον λόγο για τον 
οποίο θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει κάτι. 

7. Θα ήταν σκόπιµο το Ίδρυµα να δηµιουργήσει µια µονάδα/ κέντρο εκπαίδευσης των διδασκόντων σε νέες 
µεθόδους διδασκαλίας. 

 

Εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ  από τον Επαγγελµατικό Φορέα ΠΣ∆ΑΤΜ 

Ο ΠΣ∆ΑΤΜ ανταποκρινόµενος στην πρόταση για συνεργασία στη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών της 
Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων  Μηχανικών του ΕΜΠ  κατέθεσε τις πρώτες του παρατηρήσεις και προτάσεις [2]. 
Οι επισηµάνσεις του Συλλόγου ΑΤΜ είχαν να κάνουν κυρίως µε την άποψη του Συλλόγου ότι η Σχολή θα έπρεπε 
κυρίως να προσφέρει εµβάθυνση σε θέµατα Τοπογράφου Μηχανικού. Έτσι προτείνεται: να ελαττωθούν προχωρηµένα 
µαθήµατα των µεγάλων εξαµήνων επειδή θεωρούνται µεταπτυχιακού επιπέδου, να καταργηθούν οι επιλογές του 1ου και 
2ου εξαµήνου, να γίνει µείωση στα µαθήµατα επιλογών και συγχρόνως να υπάρχουν πιο πολλά υποχρεωτικά µαθήµατα, 
η εµβάθυνση να ξεκινά µετά το 7ο εξάµηνο και τέλος να υπάρχουν µόνο 2 κατευθύνσεις: Τοπογραφίας και 
Περιφερειακού Αστικού Σχεδιασµού και Υδάτινων Πόρων και Συγκοινωνιακής Τεχνικής. 

 

Στοιχεία αξιολόγησης του ΠΣ από το Ερωτηµατολόγιο Σπουδαστών  

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται αθροιστικά για τη Σχολή στοιχεία αξιολόγησης του ΠΠΣ που προέκυψαν από το 
Ερωτηµατολόγιο Σπουδαστών απ’ όπου φαίνεται ότι, ενώ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, η αξιολόγηση των µαθηµάτων 
και του ∆ΕΠ του ΣΑΤΜ από τους σπουδαστές είναι αρκετά θετική, ειδικά δε τα ∆ιδακτικά Βοηθήµατα έχουν δείξει 
σηµαντική βελτίωση µετά το ΕΠΕΑΕΚ Ι κατά το οποίο διαµορφώθηκε σηµαντικό εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Έτος       Οργάνωση       Ενδιαφέρον         Μεταδοτ.      Συνέπεια         Συνεργασία         Επάρκεια 

                    Μαθήµατος        του Μαθήµατος      ∆ιδάσκοντα       ∆ιδάσκοντος             ∆ιδάσκοντα       Βοηθηµάτων 

1997-98             66                        74                     69  82           77            59 

1998-99             71                        77                     72  84           81            61 

1999-2000            65                        73                     67  80           79            77 

 

Σύγκριση µε Προγράµµατα Σπουδών άλλων Πανεπιστηµίων όσον αφορά την Πληροφορική και Τ.Π.Ε. 

Από τις εκθέσεις των αντίστοιχων επισκέψεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΚ Ι του ΣΑΤΜ ΕΜΠ σε 
ξένα Ιδρύµατα έχουν σηµειωθεί τα ακόλουθα. 

Όσον αφορά τα Μαθήµατα Υπολογιστών του Πολυτεχνείου ETH, που συνοψίστηκαν από τον Αναπλ. Καθηγ. Λ. 
Τσούλο, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα µαθήµατα Η/Υ. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία του λογισµικού των συστηµάτων είναι 
πλέον σαφώς προσανατολισµένη προς τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό και οι εφαρµογές εκτελούνται σε 
περιβάλλον διαδικτύου, στο πλαίσιο των µαθηµάτων αυτών διδάσκονται γλώσσες όπως η C++ και η Java.  

Όσον αφορά τα Μαθήµατα Υπολογιστών του Τοπογράφου Μηχανικού στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, που 
συνοψίστηκαν από τον Αναπλ. Καθηγ. Β. Ψαριανό, προσφέρονται µαθήµατα που περιλαµβάνουν  

• Αρχές υπολογιστικών συστηµάτων για µηχανικούς, ο ρόλος του υπολογιστή στη διαχείριση γεωδεδοµένων, 
αρχιτεκτονική υπολογιστών και περιφερειακός εξοπλισµός, λειτουργικά συστήµατα και γραφικό υπολογιστικό 
περιβάλλον, κωδικοποίηση, µεταφορά δεδοµένων και δίκτυα, αλγόριθµοι και δοµές δεδοµένων, γλώσσες 
προγραµµατισµού 

• Βασικά µέρη του υπολογιστή, λειτουργικό σύστηµα windows, εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C, 
πρακτικά παραδείγµατα στην τοπογραφία 



• Αρχές υπολογιστών για µηχανικούς, εισαγωγή στη γραφική επεξεργασία δεδοµένων, CAD, πολυµέσα, 
τεχνολογία vector και raster 

Όσον αφορά τα Μαθήµατα Υπολογιστών του Τοπογράφου Μηχανικού στο Πανεπιστήµιο  του  Newcastle Upon Tyne 
στο Τµήµα Γεωπληροφορικής, που συνοψίστηκαν από τους Καθηγητές Μπιλλήρη και Παπαζήση, σηµειώνεται ότι: 

 

• Υπάρχουν 4 αίθουσες Η/Υ µε απλούς, ισχυρούς ή και πολύ ισχυρούς Η/Υ ανάλογα µε την τάξη και την 
εφαρµογή. Τους πολύ ισχυρούς Η/Υ (UNIX) χρησιµοποιούν και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, παρόλο που έχουν 
δικούς τους χώρους. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι πρέπει να εξετασθεί η αναθεώρηση του περιεχοµένου των εισαγωγικών µαθηµάτων 
Η/Υ. Η  αναθεώρηση πρέπει να στηριχθεί στην επικρατούσα  κατάσταση και τις τάσεις της τεχνολογίας, δεδοµένης της 
σχέσης εξάρτησης που χαρακτηρίζει τα γνωστικά αυτά αντικείµενα από την τεχνολογία των συστηµάτων Η/Υ.   

 
 
Αναλυτική  παρουσίαση απολογισµού  ΕΠΕΑΕΚ Ι  

Από τις βασικότερες ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι είναι: 
 
• Αναθεώρηση των γνωστικών περιοχών και δηµιουργία εµβαθύνσεων στο ΠΠΣ. 

• Αναµόρφωση όλων των µαθηµάτων του ΠΠΣ, άλλα σε µικρότερο και άλλα σε µεγαλύτερο βαθµό. 

• Ανάπτυξη συγγραµµάτων και διδακτικών βοηθηµάτων, µεταφράσεις, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού µε πολυµέσα 
κ.ά. 

• Αγορά εκπαιδευτικού υλικού. 

• Αγορά γεωδαιτικών οργάνων. 

• Επισκέψεις σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού αντιπροσωπευτικά από κάθε γνωστική περιοχή του ΠΠΣ . 

• ∆ιδακτική βοήθεια από Υ.∆.  

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδων της Σχολής. 

• Ενίσχυση του Κέντρου Γεωπληροφορικής. 

• Εσωτερική και Εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ. 

 

Περιγραφή και Χαρακτηριστικά του Προσωπικού της ΣΑΤΜ 

Ας σηµειωθεί ότι το [2] περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία για: 

• ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• ∆ηµοσιευµένο Επιστηµονικό Έργο 

• Ερευνητικά  Προγράµµατα 

 

Περιγραφή και Χαρακτηριστικά της Υποδοµής της ΣΑΤΜ 

Ας σηµειωθεί ότι το [2] περιλαµβάνει στοιχεία για: 

• ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

• Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 

• Εποπτικά Μέσα ∆ιδασκαλίας 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• Βιβλιοθήκες 

• Εκπαιδευτικά Εργαστήρια  

• Αξιολόγηση της Υποδοµής 

• Εκπαιδευτική διαδικασία και Αξιολόγηση της προόδου και  επίδοσης των φοιτητών 

• Παρακολούθηση των φοιτητών 



• Επιτυχία στις εξετάσεις – ∆ιάρκεια των σπουδών   

• Σύµβουλοι Καθηγητές 

• Επαγγελµατική Καθοδήγηση  
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