
Β15. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΨΣ) ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΘ) 

Τα παρακάτω μέλη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που οριστήκαμε για την Εσωτερική 
Αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΨΣ), 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:  

1.  Θ. Καρακασίδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΠΘ 

2.  Π. Καλλιόγλου, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΠΘ 

μελετώντας τα δεδομένα του φακέλου πιστοποίησης του συγκεκριμένου Τμήματος διαπιστώνουμε 
και προτείνουμε τα παρακάτω:  

Α. Διαπιστώσεις για το Τμήμα ΨΣ  

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΨΣ) λειτουργεί ως νέο αυτοδύναμο Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, διαθέτοντας πολύ καλές υποδομές και κτηριακές εγκαταστάσεις (που 
περιλαμβάνουν 2 κτήρια, 2 αμφιθέατρα, 6 αίθουσες διδασκαλίας, 11 εκπαιδευτικά εργαστήρια, 2 
ερευνητικά εργαστήρια, 1 αίθουσα διασκέψεων, 12 γραφεία Καθηγητών/ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/Συνεργατών, 3 
γραφεία Γραμματείας/Διοικητικών υπηρεσιών και άλλους κοινόχρηστους/βοηθητικούς χώρους) που 
αναπτύσσονται στο Campus «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) στη Λάρισα. Ο 
εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός του Τμήματος ΨΣ είναι σύγχρονος και καινοτόμος, 
διασφαλίζοντας έτσι τη μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα, ενώ διατίθεται σύγχρονος ψηφιακός εξοπλισμός σε όλες τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα. Το 
Campus «Γαιόπολις» στο ΠΘ διαθέτει επίσης: α) φοιτητικές εστίες, β) σύγχρονη βιβλιοθήκη, γ) 
φοιτητική λέσχη για τη σίτιση των φοιτητών, δ) γραφεία του ΕΛΚΕ, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ του ΠΘ, ε) γραφείο πρακτικής άσκησης φοιτητών, στ) 
αθλητικούς χώρους και άλλες υποδομές.  

Το Τμήμα ΨΣ διαθέτει δύο (2) θεσμοθετημένα, καλώς εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια για 
ερευνητικούς/επιστημονικούς σκοπούς και για την υποστήριξη μαθημάτων των προγραμμάτων 
σπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακών), αλλά και της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας 
(α) Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών – CSLAB (https://cslab.ds.uth.gr/) και β) Εργαστήριο 
Ασύρματων & Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – WiMoTS (https://wimots.ds.uth.gr/)).  

Τα μέλη ΔΕΠ (14 σε αριθμό) του Τμήματος έχουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό προφίλ, με σημαντικές 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και με επίβλεψη/συμμετοχή σε  εθνικά και 
διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Το παραπάνω προσωπικό πλαισιώνεται από 6 μέλη 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, από διδάσκοντες κατόχους διδακτορικού του Π.Δ. 407/80 καθώς και από συνεργάτες 
ακαδημαϊκούς υποτρόφους κάθε έτος. Το Τμήμα ΨΣ χρηματοδοτείται επαρκώς από τον 
προϋπολογισμό του ΠΘ, ενώ πρόσθετοι πόροι προέρχονται από: (i) τα μεταπτυχιακά προγράμματα, 
τα οποία χρηματοδοτούνται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, και (ii) τη 
χρηματοδότηση από τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται από μέλη του Τμήματος. Επιπλέον, το 
Τμήμα ΨΣ, αν και αποτελεί ένα νέο Τμήμα (έχει έτος ίδρυσης το 2019) του ΠΘ, επιδιώκει μεθοδικά 
μέσα από στοχευμένες ενέργειες να προσελκύσει χρηματοδότηση και από άλλες εξωτερικές πηγές, 
π.χ. πέρα των εθνικών, και μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, καθώς 
και μέσω της παροχής ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς, κυρίως μέσω 
των νεοσύστατων ερευνητικών εργαστηρίων του.  

Το Τμήμα ΨΣ με έδρα τη Λάρισα είναι μοναδικό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, αλλά και στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς υπάρχουν δύο μόνο άλλα ομότιτλα και 
ομοειδή τμήματα στη χώρα (στα Πανεπιστήμια Πειραιά και Πελοποννήσου). Το Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος ΨΣ, διάρκειας 4 ετών είναι σύγχρονο και πρωτότυπο για 
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τα ελληνικά δεδομένα, καθώς αφορά: α) σε τεχνολογίες σχετικές με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
(Digital Transformation) που επιχειρείται στη χώρα και διεθνώς, και β) σε δραστηριότητες και πεδία 
με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και με αυξημένη ζήτηση για επιστήμονες υψηλής κατάρτισης. 
Το ΠΠΣ του Τμήματος ΨΣ έχει ως βάση την περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ),  αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή και μόνο την περιοχή. Στο ΠΠΣ του Τμήματος περιλαμβάνεται 
ένας μεγάλος αριθμός ειδικών μαθημάτων σε αντικείμενα των Ψηφιακών Συστημάτων και των 
εφαρμογών τους, τα οποία διαφοροποιούν το Τμήμα από άλλα Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα 
και το καθιστούν ελκυστικό στους υποψηφίους φοιτητές. Επίσης, το ΠΠΣ του Τμήματος προσφέρει 
στους φοιτητές του τη δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής πρακτικής άσκησης 
(https://ds.uth.gr/internship/) με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο περιβάλλον 
ορισμένων κορυφαίων, συνεργαζόμενων με το Τμήμα εταιρειών πληροφορικής και επικοινωνιών, 
καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
(https://ds.uth.gr/pedagogical-and-teaching-adequacy/), μέσω της παρακολούθησης ενός συναφούς 
προγράμματος επιπρόσθετων μαθημάτων επιλογής.  

Με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), κατά το Α.Ε. 2021-2022, το Τμήμα ΨΣ 
κατόρθωσε όχι να εισαχθούν σε αυτό το 100% των υποψηφίων φοιτητών στις προσφερόμενες θέσεις 
(290 σε πλήθος), καθώς και να ανεβάσει τη βάση εισαγωγής (κατά 17.8%). Αυτό αναδεικνύει ότι οι 
υποψήφιοι φοιτητές αξιολόγησαν πολύ θετικά το ΠΠΣ καθώς και τις δυνατότητες και τις 
επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Τμήμα ΨΣ. Ο επιστημονικός χαρακτήρας του ΠΠΣ του 
Τμήματος, η στόχευσή του στα Ψηφιακά Συστήματα και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, και οι 
προοπτικές απασχόλησης που παρέχει το Τμήμα ΨΣ στους αποφοίτους του, έχουν καταστήσει το 
συγκεκριμένο Τμήμα ιδιαίτερα ελκυστικό στους υποψήφιους φοιτητές, καθώς καλύπτονται όλες οι 
προσφερόμενες θέσεις εισακτέων και πάνω από τα ¾ των εισαχθέντων επιλέγει το Τμήμα συνειδητά, 
τοποθετώντας το στις 3 πρώτες θέσεις προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Επιπρόσθετα, 
σχεδόν οι μισοί (47%) από τους επιτυχόντες στο Τμήμα από ΓΕΛ, δηλώνουν το Τμήμα ΨΣ στην 1η θέση 
του μηχανογραφικού τους δελτίου. 

Στο Τμήμα ΨΣ έχουν θεσμοθετηθεί και προσφέρονται δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: α) 
«Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (https://seima.ds.uth.gr/) και β) 
«Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών & Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (https://csiot.ds.uth.gr/). Επίσης, 
πραγματοποιούνται διδακτορικές σπουδές σε πεδία αιχμής της έρευνας (ήδη ο αριθμός των 
υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος ανέρχεται μέχρι σήμερα στους 14). Επίσης, οργανώνονται και 
μεταδιδακτορικές σπουδές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι το Τμήμα ΨΣ έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα στον τομέα 
της Κβαντικής Υπολογιστικής μέσω της ίδρυσης του QGreece (http://qgreece.uth.gr/) και έχει ήδη 
εισάγει σχετικά μαθήματα τόσο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών («Κβαντικός 
Προγραμματισμός»), όσο και στο ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές 
Εφαρμογές» («Πολυπύρηνος και κβαντικός προγραμματισμός»). Αυτό αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα της παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων και της προσαρμογής του 
προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος ΨΣ σε αυτές. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κινητικότητας μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 
Erasmus+, το Τμήμα ΨΣ υποστηρίζει, την κινητικότητα τόσο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος όσο και 
των φοιτητών του, και έχει αναπτύξει ένα πλήθος συνεργασιών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, καθώς 
και με Πανεπιστήμια χωρών εκτός ΕΕ (στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας του Προγράμματος 
Erasmus+). Το Τμήμα ΨΣ επίσης αναπτύσσει σημαντικές κοινωνικές δράσεις στην τοπική κοινωνία και 
επιδιώκει τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης εξωστρέφειας και 
διεθνοποίησης, το Τμήμα ΨΣ είναι δραστήριο και διοργανώνει ανοικτές 
επιστημονικές/επιμορφωτικές εκδηλώσεις (διαδικτυακές ή δια ζώσης, ανάλογα με τις συνθήκες) που 
δημοσιοποιούνται μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (π.χ. οι εκδηλώσεις με τον τίτλο “Digital 
Systems Events”, https://ds.uth.gr/digital-systems-events/). Το Τμήμα διοργανώνει διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια (https://ds.uth.gr/conferences/esse-2021_spra-2021/, http://icacs.org/) με 
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συμμετοχή ερευνητών από διάφορες χώρες του εξωτερικού και με πρακτικά σε έγκριτους εκδοτικούς 
οίκους, προβάλλοντας και ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο διεθνώς το κύρος του Ιδρύματος. Το 
Τμήμα ΨΣ συμμετέχει και είναι υπεύθυνο στο ΠΘ για τα Ευρωπαϊκά έργα INVEST-European 
Universities (https://www.invest-alliance.eu/) και Η2020 INVEST4 EXCELLENCE 
(https://www.invest4excellence.eu). Τα δύο αυτά έργα στοχεύουν στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
Πανεπιστημιακής Συμμαχίας (INVEST) για τη σύσταση και αξιολόγηση του θεσμού του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου του μέλλοντος. Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων διεθνοποίησης, το Τμήμα ΨΣ, σε 
συνεργασία με την Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου της 
Κύπρου, έχει υποβάλλει πρόταση για την ίδρυση και οργάνωση ξενόγλωσσου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Master in Software Engineering for Internet, Mobile and Cloud 
Applications” στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για το Τμήμα ΨΣ διατίθενται στον ιστότοπο του Τμήματος 
(https://ds.uth.gr/), που παρέχεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

Β. Ορισμένες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται είναι οι εξής:  

1. Η ενίσχυση του Τμήματος ΨΣ με επιπλέον μέλη ΔΕΠ, ιδιαίτερα στα πεδία: α) του υλικού και της 
αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών συστημάτων, β) της σχεδίασης και ανάπτυξης ψηφιακών 
συστημάτων και προϊόντων, και (γ) στην περιοχή των εφαρμοσμένων Μαθηματικών και, γενικότερα, 
του επιστημονικού υποβάθρου του Τμήματος.    

2. Η προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του 
Τμήματος και, στη συνέχεια, η πιστοποίηση των εργαστηρίων, κατά τα σχετικά με τις δραστηριότητές 
τους, πρότυπα ISO για παροχή υπηρεσιών.  

3. Η αύξηση του αριθμού των υποψήφιων διδακτόρων καθώς και των μεταδιδακτόρων του τμήματος. 

 

Για την ΜΟΔΙΠ του ΠΘ 

 

  

Θεόδωρος Καρακασίδης 

Καθηγητής 

Πολυξένη Καλλιόγλου 

Λέκτορας 
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