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Συνοπτική παρουσίαση του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
σύμφωνα με τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης 2008-2009 και 2009-2010

Τα  επιστημονικά  αντικείμενα  που  συνδέονται  με  τις  Γεωεπιστήμες  και 
ειδικότερα με την Γεωπληροφορική είναι τα τελευταία χρόνια σε άνοδο διεθνώς 
ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει αντίστοιχη τάση και στην Ελλάδα. Το Τμήμα 
Γεωπληροφορικής  και  Τοπογραφίας  διαθέτει  ένα  σύγχρονο  πρόγραμμα 
σπουδών  στον  τομέα  αυτό  και  είναι  σε  θέση  να  το  αξιοποιήσει  με  την 
προσέλκυση διδασκόντων και  φοιτητών υψηλού επιπέδου. Δεν παύει  παρόλα 
αυτά να είναι ένα περιφερειακό Τμήμα, με ότι αυτό σημαίνει για τις επιλογές των 
υποψηφίων φοιτητών /σπουδαστών.

Τα κυριότερα θετικά στοιχεία είναι:
• Το  σύγχρονο  πρόγραμμα  σπουδών  που  ανταποκρίνεται  ικανοποιητικά 

στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της προσδοκίες της κοινωνίας.
• Η  διαρκής  προσπάθεια  των  μελών  ΕΠ  για  επικαιροποίηση  του 

προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις 
προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

• Η  εγκατάσταση  στα  νέα  κτίρια  στο  campus  του  ΤΕΙ  Σερρών 
(ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του  ακαδ. έτος 2009-10) και ο σύγχρονος 
τεχνολογικός εξοπλισμός του.

• Η  αναγνώριση  του  έργου  που  πραγματοποιείται  στο  Τμήμα  από  το 
ευρύτερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως φαίνεται από το υψηλό ποσοστό 
αποφοίτων που συνεχίζουν για  μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Η  σταδιακή  διεύρυνση  του  δικτύου  ερευνητικών  και  ακαδημαϊκών 
συνεργασιών  του  Τμήματος  (π.χ.  συμμετοχή  στη  λειτουργία  κοινού 
Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  με  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

• Η αποκτηθείσα εμπειρία από τις ακαδημαϊκές συνεργασίες ΜΠΣ για την 
λειτουργία αυτόνομου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

• Η  ικανοποιητική  (δεδομένων  των  εργασιακών  συνθηκών)  ερευνητική 
δραστηριότητα.

• Οι αυξανόμενες συνεργασίες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς ΚΠΠ 
και η συμμετοχή του σε πολυάριθμες εκδηλώσεις.

• Η ευρεία και αποτελεσματική χρήση ΤΠΕ τόσο στη διδασκαλία, όσο και 
στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος

Τα κυριότερα αρνητικά στοιχεία είναι:
• Ο  εξαιρετικά  μικρός  αριθμός  μελών  Ε.Π.  και  οι  πολύ  περιορισμένες 

προοπτικές  αύξησης  του  αριθμού  τους  (λόγω  του  ισχύοντος 
οργανογράμματος).

• Η πολύ υψηλή αναλογία μελών Ε.Π. και συμβασιούχων διδασκόντων.
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• Η πολύ υψηλή αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων.
• Ο  εξαιρετικά  υψηλός  διδακτικός  και  διοικητικός  φόρτος  των  μονίμων 

μελών ΕΠ.
• Ο  δυσανάλογα  μεγάλος,  ως  προς  τις  δυνατότητες  του  Τμήματος  να 

παρέχει  υψηλού  επιπέδου  εκπαίδευση  με  βάση  τις  υποδομές  και  το 
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, αριθμός εισαγομένων στο Τμήμα.

• Οι σχετικά χαμηλές βαθμολογίες ενός αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα.
• Ο χαμηλός και συνεχώς μειούμενος ρυθμός αποφοίτησης με αποτέλεσμα 

τη σταδιακή αύξηση  του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών.
• Ο υψηλός και διαρκώς αυξανόμενος χρόνος αποφοίτησης με χαμηλή και 

φθίνουσα μέση βαθμολογία.
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