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1. Οι απόφοιτοι θεωρούν υψηλό το επίπεδο επιστηµονικών γνώσεων που 
παίρνουν στη Σχολή, αλλά όχι το ίδιο υψηλό το επίπεδο της τεχνολογικής 
εµπειρίας.  

2. Οι απόφοιτοι θεωρούν οτι κυρίως υστερούν σε νέους τοµείς γνώσης και 
δεξιοτήτων. 

3. Ένα σηµαντικό ποσοστό νέων Μηχανολόγων Μηχανικών ασχολείται µε 
εµπορικές, οικονοµικές και διοικητικές δραστηριότητες και αυτό θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στο πρόγραµµα σπουδών και τις  δεξιότητες που θα πρέπει να 
αποκτούν στη Σχολή. 

 
4. Οι φοιτητές είναι µάλλον ικανοποιηµένοι από τα µαθήµατα που διδάσκονται 

στη Σχολή (προαπαιτούµενες γνώσεις, επικαλύψεις, ενδιαφέρον, φόρτος ). 
5. Οι φοιτητές είναι ικανοποιηµένοι από τους διδάσκοντες των µαθηµάτων 

(συνέπεια, µεταδοτικότητα, συνεργασία). 
 
Τα µέλη ∆ΕΠ  και οι φοιτητές διαπιστώνουν οτι: 
6. Θα πρέπει να εισαχθούν νέες µέθοδοι διδασκαλίας, που να ενισχύουν την 

αυτενέργεια και την οµαδική εργασία. 
7. Υπάρχει επιπλέον απαίτηση για  

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως το να γράφουν τεχνικές εκθέσεις, να 
εργάζονται σε οµάδα, να επικοινωνούν, να αναζητούν και να αντλούν 
τις πληροφορίες που χρειάζονται από διάφορες πηγές. 

• Ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα . 
• Επιχειρηµατική καινοτοµία. 
• Περισσότερες γνώσεις εξειδικευµένου λογισµικού. 
• Περισσότερη πρακτική εξάσκηση. 
• Για µαθήµατα σχετικά µε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο 

εργασίας. 
8. Αναγνωρίζεται στις αδυναµίες του προγράµµατος Σπουδών ότι δεν υπάρχει : 

• Συνθετική εργασία και δεν καλλιεργείται η ιδέα της καινοτοµίας  
• Σύνδεση θεωρίας –πράξης 

9. Αναγνωρίζεται ότι από τα βασικά πλεονεκτήµατα της Σχολής είναι τα 
εργαστήρια και είναι γενικά αποδεκτό ότι χρειάζεται µεγαλύτερη 
εργαστηριακή άσκηση αλλά και επέκταση της πρακτικής άσκησης. 

10. ∆ιαπιστώνεται η έλλειψη έµπειρου εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού 
υποστήριξης της εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών. 

11. Η διοργάνωση σεµιναρίων που προσφέρονται από επαγγελµατίες µηχανικούς 
θα µπορούσε να προσφέρει µια καλύτερη εικόνα της πραγµατικότητας του 
χώρου του επαγγέλµατος.  



12. Πρέπει να ενισχυθεί ο θεσµός των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη 
βιοµηχανία. 

13. Απαιτείται σύµπτυξη µαθηµάτων, περιορισµός των εξειδικευµένων και 
ενίσχυση των βασικών, µε διάσπαση των µεγάλων ακροατηρίων. 

14. Επέκταση της απασχόλησης των Υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (εργαστηριακές ασκήσεις, διόρθωση θεµάτων) και αναγνώριση 
του έργου που προσφέρουν. 

15. Καθορισµός από τη Σχολή στόχων έρευνας και κέντρων αριστείας ή περιοχών 
ερευνητικής προτεραιότητας και υποστήριξης. 

16. Ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες, όπως Νανοτεχνολογία και Βιοιατρική 
Τεχνολογία, µε διατήρηση των θεµελιωδών. Εισαγωγή σεµιναριακών 
µαθηµάτων σε τεχνολογίες αιχµής. 

 
 
 
Προτάσεις προς τη Σχολή και την Επιτροπή Προγράµµατος 
 
1. Επισηµοποίηση της ενεργού συµµετοχής των Υ∆ στα εργαστηριακά 

µαθήµατα καθώς και στις ασκήσεις. 
2. Να εµπλουτισθούν τα µαθήµατα µε εργαστηριακή εξάσκηση.  
3. Πολλά που αναφέρονται στα συµπεράσµατα πρέπει να συζητηθούν στην 

επιτροπή προγράµµατος, χρειάζεται όµως τόλµη για να υλοποιηθούν. 
 
Για την οργανωτική Επιτροπή της Ηµερίδας 
 
Καθηγητής Γ. Μπεργελές 


