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Εισαγωγή 

  
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μεθοδολογία και 
Εφαρµογές στην Κοινωνική Πολιτική», που προσφέρει το Τµήµα 

Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστηµίου, λειτουργεί από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 (ΦΕΚ 262/1.3.2006, Υπουργική Απόφαση υπ’ 

αριθ. 14218/Β7). Σκοπός του Π.Μ.Σ., όπως τονίζεται και στον οδηγό 

σπουδών του προγράµµατος, είναι η ανάδειξη και η µελέτη της 

διεπιστηµονικότητας των ζητηµάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη βαθύτερη γνώση των µεθοδολογικών 

εργαλείων και των εφαρµογών που προκύπτουν για την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής. Τα δύο πρώτα εξάµηνα αφιερώνονται σε υποχρεωτικά µαθήµατα, 

ενώ το τρίτο και το τέταρτο εξάµηνο οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και 

εξειδίκευσης σε επιµέρους ζητήµατα της κοινωνικής πολιτικής. Οι σπουδές 

ολοκληρώνονται σε δύο ακαδηµαϊκά έτη, δηλαδή σε τέσσερα εξάµηνα. Τα δύο 

πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν µόνο υποχρεωτικά µαθήµατα, το τρίτο 

εξάµηνο περιλαµβάνει δύο κύκλους µαθηµάτων από τους οποίους επιλέγεται 

ο ένας ανάλογα µε τις προτιµήσεις των φοιτητών, και το τέταρτο εξάµηνο είναι 

αφιερωµένο στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας των φοιτητών.   

 
Μετά την ολοκλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας του Π.Μ.Σ. η Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.) του προγράµµατος προχώρησε στην αξιολόγησή του, 

σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.Ε.Σ., 22/10/2008). Η επιθυµητή και αναγκαία διαδικασία αξιολόγησης του 

Π.Μ.Σ., η οποία έγινε µε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που συνάδουν µε τα 
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διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα, µπορεί να συµβάλλει στη συνολική βελτίωση 

του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός της προσπάθειας αυτής ήταν 

να αξιολογηθεί η οργάνωση, η υλοποίηση, η ακαδηµαϊκή ποιότητα (µε βάση 

ακαδηµαϊκά κριτήρια) και οι προοπτικές του προγράµµατος στο τέλος της 

πρώτης διετίας του. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην εύρεση των παραγόντων 

που µπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση του Π.Μ.Σ. συνολικά. Επιµέρους 

σκοπός της συγκεκριµένης αξιολόγησης ήταν η εξακρίβωση του κατά πόσον η 

οργάνωση και η λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανταποκρίνονται στους υιοθετηµένους 

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Παντείου Πανεπιστηµίου, αλλά 

και συµβαδίζουν µε τα µεθοδολογικά πρότυπα και τις εξελίξεις των επιστηµών 

που θεραπεύει. Κάτω από αυτό το πρίσµα αξιολογήθηκαν οι βασικές 

συνιστώσες του Π.Μ.Σ. και ανιχνεύτηκαν νέα στοιχεία που µπορούν να 

συνεισφέρουν θετικά στην πορεία του. Στο παρόν κείµενο επιχειρείται µία 

ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών/τριων του Π.Μ.Σ. 

 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθµός των αιτήσεων, οι προσφερόµενες 

θέσεις, οι εισακτέοι και οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. για τα δύο πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αριθµός αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, 

εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Π.Μ.Σ. 

Τίτλος Π.Μ.Σ.: «Μεθοδολογία και εφαρµογές στην Κοινωνική Πολιτική» 
 2006-2008 

Αιτήσεις 27 
Εγγραφέντες (α+β) 21 

(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 12  
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 9 

Προσφερόµενες θέσεις 211 
Απόφοιτοι 18 

 

                                                 
1 Οι προσφερόμενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. ήταν συνολικά 20, αλλά λόγω ισοψηφίας των δύο 
τελευταίων υποψηφίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφάσισε να δεχτεί και τους δύο. 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Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, από τους εγγραφέντες στο Π.Μ.Σ. 

αποφοίτησαν συνολικά 18 άτοµα. Ένας υποψήφιος εγκατέλειψε το 

πρόγραµµα λόγω επιλογής του σε κάποιο άλλο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Οι 

άλλοι δύο φοιτητές δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές 

περιγράφονται στον κανονισµό σπουδών του µεταπτυχιακού προγράµµατος. 

Μεθοδολογία 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η επισήµανση 

σηµείων που χρήζουν βελτίωσης και ο προσδιορισµός των βηµάτων που 

οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαδικασία αξιολόγησης 

ολοκληρώθηκε σε τέσσερα στάδια, τα οποία αποτελούνται από επιµέρους 

φάσεις, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Η αξιολόγηση ήταν αθροιστική (ή 

αλλιώς ανακεφαλαιωτική) που σηµαίνει ότι διενεργήθηκε µετά το πέρας του 

προγράµµατος και χρησιµεύει στη συνόψιση αυτού που έχουµε πετύχει. Η 

συλλογή αθροιστικών πληροφοριών βοηθάει στην εύρεση πιθανών αιτιών 

«αποτυχίας» και στην εξέταση της βελτίωση της κατάστασης. 

 
ΣΧΗΜΑ 1 Επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης 
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Κατά το δεύτερο στάδιο κατασκευάστηκε από τη Σ.Ε. του προγράµµατος 

ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

(22/10/2008) και το οποίο διανεµήθηκε ηλεκτρονικά στους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα. Για την κατασκευή του 

ερωτηµατολογίου η Σ.Ε. ακολούθησε τους γενικούς κανόνες περί συγγραφής 

ερωτηµατολογίων (Robson, 2008), αφού µελέτησε ερωτηµατολόγια που 

έχουν συνταχθεί για αντίστοιχο σκοπό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό. Η Επιτροπή έκρινε ως καταλληλότερο το ερωτηµατολόγιο που έχει 

χρησιµοποιηθεί στο King’s College London (KCL), University of London και 

παρατίθεται στην ηλεκτρονική διέυθυνση: 

www.kcl.ac.uk/content/1/c4/30/51/evaluation.doc. 

Το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν ανώνυµα 14 φοιτητές/φοιτήτριες (από 

τους 18) παρατίθεται στο Παράρτηµα (σελ. 20). 

 
Το ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε ζητά από τους φοιτητές/τριες να 

αξιολογήσουν τους εξής βασικούς άξονες του Π.Μ.Σ.: 

 
• Περιεχόµενο και ακαδηµαϊκό επίπεδο του προγράµµατος. 
Στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν σ’ αυτόν τον άξονα, ζητήθηκε από 

τους φοιτητές να αξιολογήσουν συνολικά το πρόγραµµα και το 

ακαδηµαϊκό επίπεδό του. 

• Ακαδηµαϊκό επίπεδο των φοιτητών και εµπειρία από το Π.Μ.Σ. 
Ο άξονας αυτός αξιολογεί την άποψη των φοιτητών για το ακαδηµαϊκό 

επίπεδο των συµφοιτητών τους. Στις απαντήσεις των φοιτητών µπορεί 

να ανιχνευτεί η άποψή τους για τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών 

στο Π.Μ.Σ., για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους. 

• Διδακτικό προσωπικό και διδασκαλία. 
Ένα σηµαντικό σηµείο που εξετάζεται είναι η επαφή των καθηγητών µε 

τους φοιτητές, η διαθεσιµότητά τους, καθώς και το αν ενεργοποιούσαν 

τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Επιπλέον εξετάζεται 
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κατά πόσο η διδασκαλία ήταν κατανοητή, µε σωστό ρυθµό, 

ενδιαφέρουσα, καλά οργανωµένη και υποστηριζόταν από οπτικο-

ακουστικά µέσα. 

• Η επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας. 
Στις ερωτήσεις του επόµενου άξονα εξετάζεται η ποιότητα της 

επίβλεψης της διπλωµατικής εργασίας των φοιτητών. Πιο 

συγκεκριµένα, ζητείται από τους φοιτητές να διευκρινίσουν αν η 

επίβλεψη των διπλωµατικών τους εργασιών ήταν διαρκής, επαρκής και 

ικανοποιητική. 

• Προτάσεις βελτίωσης του Π.Μ.Σ. 
Ο τελευταίος άξονας αποτελούµενος από τις τέσσερις τελευταίες 

ερωτήσεις, προσπαθεί να αποτυπώσει τα αρνητικά και θετικά στοιχεία 

του προγράµµατος, ζητώντας από τους φοιτητές να κατονοµάσουν το 

στοιχείο που δεν θα επιθυµούσαν να αλλάξει στο Π.Μ.Σ. και εκείνο που 

θα ‘θέλαν περισσότερο να αλλάξει. Επιπλέον εξετάζεται η απόψη των 

φοιτητών σχετικά µε το ποια πεδία θα έπρεπε να προστεθούν στο 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα ή να αναπτυχθούν περισσότερο, και ποια να 

αφαιρεθούν ή να αναπτυχθούν λιγότερο. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

προσεκτική ανάγνωση των απαντήσεων του συνόλου των φοιτητών που 

ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσµα της Σ.Ε. και κατέθεσαν τα 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγιά τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 
• Περιεχόµενο και ακαδηµαϊκό επίπεδο του προγράµµατος. 

 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών η 

πλειοψηφία τους αξιολογεί το Π.Μ.Σ. ως “πολύ καλό” ή “καλό”. Πιο 

συγκεκριµένα 8/14 φοιτητές αναφέρουν ότι το Π.Μ.Σ. ήταν “καλό”, 5/14 ότι 

ήταν “πολύ καλό” και ένας ότι ήταν “µέτριο”. 
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Οι φοιτητές εν γένει αναφέρουν ότι το Π.Μ.Σ. εξειδικεύει σωστά τους φοιτητές 

σε µεθοδολογικά θέµατα των πεδίων της κοινωνικής πολιτικής, αναπτύσσει 

σύγχρονες τεχνικές και µεθόδους (όπως είναι η Στατιστική και η εκµάθηση του 

SPSS) και τονίζουν ως θετικό ότι είναι το µόνο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην 

Ελλάδα που εξειδικεύεται σε αυτόν τον τοµέα. 

 
Επίσης, όλοι πιστεύουν ότι το ακαδηµαϊκό επίπεδο του Π.Μ.Σ. ήταν ανάλογο 

των προσδοκιών τους, ενώ δύο άτοµα τονίζουν ότι ήταν καλύτερο. Γενικά 

αναφέρουν ότι το περιεχόµενο ήταν υψηλό, τα θέµατα που αναπτύχθηκαν 

ήταν σύγχρονα και γι’ αυτό το λόγο πολύ χρήσιµα. Ένας φοιτητής αναφέρει 

ότι ήταν σχεδόν αυτό που περίµενε, εννοώντας ότι θα ήθελε να ήταν 

καλύτερο. 

 
Το περιεχόµενο του Π.Μ.Σ. κρίθηκε από όλους τους ερωτώµενους  

κατάλληλο. Οι περισσότεροι φοιτητές αναφέρουν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη 

κάποιων τεχνικών και µεθοδολογιών θα βελτίωνε το περιεχόµενό του. 

 
• Ακαδηµαϊκό επίπεδο των φοιτητών και εµπειρία από το Π.Μ.Σ. 

 
Το ακαδηµαϊκό επίπεδο των συµφοιτητών τους κρίθηκε ως “πολύ καλό” 

(5/14), ως “καλό” (5/14) και ως “µέτριο” (4/14). Στην πλειονότητά τους οι 

φοιτητές υποστηρίζουν ότι το συνολικό επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό και ότι οι 

φοιτητές ενδιαφέρονταν και συµµετείχαν ενεργά. Δύο από τους τρεις φοιτητές 

που αξιολόγησαν το εν λόγω επίπεδο ως “µέτριο” αναφέρουν ότι θα έπρεπε 

να υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., ώστε να έχουν οι 

φοιτητές πιο υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο. 

 
Η εµπειρία συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. αξιολογείται ως “πολύ ικανοποιητική” 

(6/14) και ως “αρκετά ικανοποιητική” (7/14). Ειδικότερα οι ερωτώµενοι 

αναφέρουν ότι το Π.Μ.Σ. συνετέλεσε στη διεύρυνση των επιστηµονικών τους 

οριζόντων, συνέβαλε ουσιαστικά στην εκµάθηση νέων τεχνικών και 

µεθοδολογιών, και βοήθησε στην ανταλλαγή απόψεων µεταξύ φοιτητών και 
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καθηγητών. Ο φοιτητής/τρια που δεν επιλέγει κάποια απάντηση αναφέρει ότι 

το Π.Μ.Σ. ήταν αρκετά δύσκολο και πιεστικό ως προς τους χρόνους 

παράδοσης των εργασιών και της διπλωµατικής εργασίας, πράγµα όµως που 

αξιολογεί ότι θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα µελλοντικά, δεδοµένου ότι 

εκπαιδεύτηκαν πολύ στο να τηρούν τις απαιτούµενες ηµεροµηνίες. 

 
•  Διδακτικό προσωπικό και διδασκαλία. 

            
Όλοι οι ερωτώµενοι αναφέρουν ότι οι καθηγητές είχαν καλή επαφή µε τους 

φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος, και ότι ήταν διαθέσιµοι στους φοιτητές 

εκτός µαθηµάτων. Οι 11/14 λένε ότι οι καθηγητές ενεργοποιούσαν τους 

φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος, ενώ δύο υποστηρίζουν ότι αυτό δεν 

συνέβαινε. 

 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι όποτε χρειάστηκε, οι καθηγητές ήταν πάντα εκεί για 

να βοηθήσουν, έδειχναν έµπρακτα το ενδιαφέρον τους, είχαν αστείρευτη 

υποµονή και γενικά υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο. Τονίζουν ιδιαίτερα, όπως 

φαίνεται και από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που συνθέτουν τον τελευταίο 

άξονα, ότι η άριστη σχέση των καθηγητών µε τους φοιτητές και το ενδιαφέρον 

τους είναι από τα θετικότερα στοιχεία του Π.Μ.Σ. και ένα από αυτά που δεν θα 

ήθελαν να αλλάξει.  

 
Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει ότι η διδασκαλία ήταν κατανοητή (µόνο  

ένας φοιτητής λέει και ναι και όχι). Επιπλέον 10/14 υποστηρίζουν ότι γινόταν 

µε σωστό ρυθµό (και 4 όχι), 12/14 ότι ήταν ενδιαφέρουσα (2 λένε όχι), 10 

ότι ήταν καλά οργανωµένη (4 λένε όχι) και 7/14 ότι υποστηριζόταν από 
οπτικό-ακουστικά µέσα (7 λένε όχι). 

 
• Η επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας. 

 
Το σύνολο των φοιτητών αναφέρει ότι η επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας 

ήταν διαρκής (12/14), ότι ήταν επαρκής (12/14) και 12/14 ότι ήταν 
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ικανοποιητική. Γενικά υποστηρίζουν ότι οι καθηγητές έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και βοήθησαν τους φοιτητές τους ώστε να ολοκληρώσουν µία 

αξιόλογη διπλωµατική εργασία. Δύο φοιτητές αναφέρουν ότι η επίβλεψή τους 

θα µπορούσε να ήταν και καλύτερη. 

 
• Προτάσεις βελτίωσης του Π.Μ.Σ. 

 
Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους φοιτητές να υποδείξουν αυτό που δεν 

θα ήθελαν να αλλάξει στο Π.Μ.Σ. Η ορθή συµπλήρωση της ερώτησης αυτής 

θα οδηγούσε στην ανάδειξη των πραγµάτων που οι φοιτητές θεωρούν ως τα 

καλύτερα στοιχεία αυτού του προγράµµατος. Στην πλειοψηφία τους οι 

φοιτητές υπέδειξαν περισσότερα από ένα στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν είναι 

πλέον εύκολο να διακρίνουµε αν τα στοιχεία που αναφέρουν οι φοιτητές 

θεωρούνται εξίσου σηµαντικά και γι’ αυτό σηµειώνονται ή δηλώνουν µία 

κάποια σειρά προτίµησης (π.χ. ξεκινώντας από αυτό που θεωρούν ως 

καλύτερο). Παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που εµφανίζουν 

σηµαντική συχνότητα έναντι άλλων και µπορούν να βοηθήσουν στην 

υπόδειξη των θετικών πλευρών του Π.Μ.Σ. Πιο συγκεκριµένα αυτά είναι: η 

εκπόνηση εργασιών στο Γ’ Εξάµηνο (5/14), η οποία βοήθησε πολύ τους 

φοιτητές στην εκπόνηση της διπλωµατικής τους εργασίας και γενικότερα τους 

ενεργοποίησε, και η καλή σχέση των καθηγητών και των φοιτητών (συζήτηση 

θεµάτων, ύλης µαθηµάτων και θεµάτων των εργασιών) (4/14). Στη συνέχεια 

αναφέρονται η εκµάθηση του SPSS (3/14) και η οργάνωση, η αυστηρότητα 

και η συνέπεια του Π.Μ.Σ. (2/14). Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα υπόλοιπα 

στοιχεία που θεωρούν οι φοιτητές ως θετικά, παρότι µόνο ένας φοιτητής 

(1/14) έχει αναφερθει σε αυτά, δεδοµένου ότι η παρουσίαση όλων των 

παραγόντων που σηµειώνουν οι φοιτητές µπορούν να οδηγήσουν ή να 

συµβάλλουν στη βελτίωσή του. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

• το µεράκι και ο ζήλος κάποιων καθηγητών 

• οι διαλέξεις από άτοµα εκτός του Τµήµατος 

• ο τρόπος που εξετάζονται τα µαθήµατα (στο Α΄ και στο Β΄ έτος) 
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• η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κατευθύνσεων 

• η χρήση οπτικοακουστικών µέσων (όπου αυτή υπήρχε) 

• η δωρεάν φοίτηση 

• ο καινοτόµος χαρακτήρας του και 

• η συνεχής ανατροφοδότηση από τους ενεργούς φοιτητές του 

προγράµµατος.  

 
Όσον αφορά τα πράγµατα που θα επιθυµούσαν περισσότερο να αλλάξουν 

στο Π.Μ.Σ., οι φοιτητές σηµείωσαν πάλι περισσότερα του ενός στοιχεία. Το 

βασικότερο στοιχείο που θα ήθελαν οι φοιτητές να αλλάξει στο Π.Μ.Σ. είναι το 

µάθηµα της «Επιστηµολογίας» (4/14), αναφέροντας ότι αυτό δεν ταιριάζει στο 

πνεύµα και στη φιλοσοφία του µεταπτυχιακού προγράµµατος, δεδοµένου ότι 

το Π.Μ.Σ. έχει έναν ξεκάθαρο µεθοδολογικό προσανατολισµό. Επίσης 

αναφέρεται (2/14) ότι ο τρόπος µε τον οποίο εξετάζεται το τριπλό µάθηµα 

«Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική» πρέπει να αλλάξει, καθόσον 

αυτός είναι µάλλον προβληµατικός. Ένας φοιτητής κάνει ένα γενικό σχόλιο 

που αφορά τα θεωρητικά µαθήµατα του 1ου έτους ως µη χρήσιµα. Ένα 

επιπλέον θέµα που θίγεται είναι η καλύτερη οργάνωση και ηλεκτρονική 

οργάνωση του προγράµµατος (2/14). Παρατίθενται στη συνέχεια τα υπόλοιπα 

στοιχεία που θα επιθυµούσαν οι φοιτητές να τροποποιηθούν (1/14): 

• να γίνονται περισσότερες συναντήσεις µε την τριµελή επιτροπή 

παρακολούθησης της διπλωµατικής εργασίας 

• να φαίνεται η ειδίκευση στον τίτλο 

• να αφαιρεθεί το βιβλίο του Mason στις κατατακτήριες για το µάθηµα της 

Ποιοτικής Έρευνας 

• να καταργηθούν οι συνδιδασκαλίες µαθηµάτων 

• να αλλάξει το µάθηµα «Κοινωνική θεωρία και Κοινωνική Πολιτική» 

• να αλλάξουν κάποια µαθήµατα επιλογής 

• να αλλάξει ο τρόπος βαθµολόγησης στο Β΄εξάµηνο 
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• να βελτιωθούν οι αίθουσες διδασκαλίας και τα υποστηρικτικά µέσα 

διδασκαλίας 

• να υπάρχουν περισσότερες εργασίες στο Α’ Έτος 

• να υπάρχουν περισσότερα µαθήµατα SPSS 

• στα µαθήµατα του Γ’ Εξαµήνου να πραγµατοποιούνται και διαλέξεις και 

τέλος 

• να προσανατολιστεί το Π.Μ.Σ. περισσότερο σε θέµατα που 

συνδέεονται µε την αγορά εργασίας. 

 
Ως προς τα πεδία που θα επιθυµούσαν οι φοιτητές να προστεθούν ή να 

αναπτυχθούν περισσότερο, αναφέρεται γενικά ότι θα έπρεπε να µελετηθούν 

σε µεγαλύτερο βάθος κάποια µεθοδολογικά εργαλεία που µπορεί να φανούν 

χρήσιµα. Πιο συγκεκριµένα, ζητείται να δοθεί έµφαση σε πρακτικές εφαρµογές 

(3/14), να µην προστεθεί τίποτε (είναι πολύ καλό ως έχει) (3/14) και να 

υπάρχει αυτόνοµο µάθηµα για τη Μετανάστευση (2/14). Επιπλέον στοιχεία 

που αναφέρουν οι φοιτητές είναι (1/14): 

• να υπάρχουν περισσότερα µαθήµατα για την Πρόνοια 

• να υπάρχουν περισσότερες εργασίες στο Α’ Έτος 

• να υπάρχουν περισσότερες εργασίες γενικά 

• να υπάρχει πρακτική άσκηση και έρευνα πεδίου 

• να υπάρχουν παρουσιάσεις πριν την τελική παρουσίαση της 

διπλωµατικής 

• να δοθεί µεγαλύτερη βάση στις θεωρητικές προσεγγίσεις και σε 

ζητήµατα Ποιοτικής έρευνας 

• να υπάρχει µεγαλύτερη έµφαση και στις τεχνικές εφαρµογής 

κοινωνικών προγραµµάτων 

• να υπάρχουν διαλέξεις από άτοµα επίσηµων φορέων 

• να υπάρχει µάθηµα «Κοινωνικής Διοίκησης» στην κατεύθυνση 

«Εργασία και Πολιτικές Απασχόλησης» 

• να εµπλουτιστεί το µάθηµα του Σχεδιασµού και της Αξιολόγησης 
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• να δοθεί επιπλέον βαρύτητα στην εκµάθηση του SPSS και 

• να αναπτυχθούν περισσότερο µεθοδολογίες όπως η Cost – Benefit 

Analysis (CBA), η ανάλυση SWOT και η Risk Αnalysis. 

   
Ως προς τον προσδιορισµό των πεδίων που θα επιθυµούσαν να αφαιρεθούν 

ή να αναπτυχθούν λιγότερο στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές εστιάζουν στα θεωρητικά 

µαθήµατα (5/14) και στο µάθηµα της «Επιστηµολογίας» (3/14) µε το 

επιχείρηµα ότι δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο του προγράµµατος. Υπάρχει 

δε και η άποψη ότι δεν θα έπρεπε να αφαιρεθεί τίποτε (2/14) διότι είναι πολύ 

καλό ως έχει. Επιπλέον, ζητείται (1/14): 

• να αφαιρεθεί το µάθηµα «Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική», 

• να καταργηθεί η συνδιδασκαλία στο προηγούµενο µάθηµα δεδοµένου 

ότι δεν λειτουργεί και 

• ο «Σχεδιασµός Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής» και η 

«Αξιολόγηση Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής» να ενοποιηθούν. 

 

Συμπεράσματα 
 
Όπως προκύπτει από την προηγούµενη ανάλυση µπορούµε να ισχυριστούµε 

ότι επιτεύχθηκαν εν γένει οι αρχικοί στόχοι που επεδίωκε το µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα και δόθηκε η ζητούµενη έµφαση στη βαθύτερη γνώση των 

µεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρµογών που προκύπτουν για την 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Βασιζόµενοι στις απαντήσεις των φοιτητών θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι µια περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών και 

µεθοδολογιών µε έµφαση σε συγκεκριµένες εφαρµογές θα αξιοποιούσε 

επιπλέον το προαναφερθέν θετικό σηµείο. Το ακαδηµαϊκό περιεχόµενο, η 

δοµή και οργάνωση του Π.Μ.Σ. κινούνται σε υψηλά επίπεδα και µπορούν να 

ενισχυθούν περισσότερο, ώστε να αξιοποιηθεί περαιτέρω η ήδη θετική του 

αποτίµηση.  
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Με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών το εξεταστικό σύστηµα χρήζει 

βελτίωσης. Θα µπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες εργασίες στο Α’ Έτος, 

των οποίων οι βαθµολογίες θα συνεκτιµούνταν στην τελική βαθµολογία των 

µαθηµάτων, ώστε να εξασκηθούν οι φοιτητές στη συγγραφή εργασιών ακόµη 

περισσότερο. Επιπλέον, ο τρόπος βαθµολόγησης στις συνδιδασκαλίες ίσως 

πρέπει να επαναεξεταστεί. Ως προς τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών, τα 

κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά, αλλά ίσως θα µπορούσε να είναι και 

αυστηρότερα, ώστε να πετύχουµε ένα ακόµη υψηλότερο επίπεδο φοιτητών, 

που θα µπορούν να ανταπεξέλθουν πιο άνετα στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Το 

διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. και οι σχέσεις που αναπτύσσουν µε τους 

φοιτητές είναι ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία του Π.Μ.Σ.   

 
Ως προς το περιεχόµενο µία σαφής υπόδειξη των φοιτητών είναι η µείωση 

των καθαρά θεωρητικών µαθηµάτων και η αντίστοιχη ενίσχυση των πιο 

εφαρµοσµένων, δεδοµένου ότι αυτά ταιριάζουν περισσότερο µε τη φύση του 

Π.Μ.Σ.  

 
Αν επιχειρήσουµε µια ανάλυση των σηµείων αυτών βασιζόµενοι στις βασικές 

ιδέες της SWOT analysis θα εντοπίζαµε στις απαντήσεις των φοιτητών 

ενδεχόµενα: 

• Δυνατά σηµεία (Strengths): τα οποία πρέπει να διατηρήσουµε και να 

ενισχύσουµε.                    

• Αδύνατα σηµεία (Weaknesses): τα οποία πρέπει να διορθώσουµε, ή να 

αποφύγουµε. 

• Ευκαιρίες (Opportunities): τις οποίες πρέπει να διευρύνουµε, ή να 

εκµεταλλευτούµε, και 

• Απειλές (Τhreats): τις οποίες πρέπει να υπολογίσουµε και να λάβουµε 

υπόψη µας. 
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Τα δυνατά και αδύναµα σηµεία σχετίζονται µε το εσωτερικό περιβάλλον του 

Π.Μ.Σ. και οι απειλές και οι ευκαιρίες µε το εξωτερικό περιβάλλον, όπως 

φαίνεται και από τον Πίνακα 2.  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ανάλυση σηµείων για το Π.Μ.Σ. “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” 
 

Εσωτερικό 
Περιβάλλον 

 

Δυνατά σηµεία 

 

Πλεονεκτήµατα που είναι  

υπό έλεγχο 

 

Αδύνατα σηµεία 

 

Μειονεκτήµατα που είναι 

 υπό έλεγχο 

 

Εξωτερικό 
Περιβάλλον 

 

Ευκαιρίες 

 

Ενδεχόµενες δυνατότητες  

που παρέχει το  περιβάλλον και 

δεν είναι υπό έλεγχο 

 

Απειλές 

 

Ενδεχόµενοι κίνδυνοι που 

προέρχονται από το  

περιβάλλον και δεν είναι 

 υπό έλεγχο 

 

 

 

 

Το σύνολο των σηµείων εισέρχεται στον πίνακα SWOT, όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 2. Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής αποτυπώνεται η όψη της 

υφιστάµενης κατάστασης και αναλύονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του 

Π.Μ.Σ. ως προς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του προγράµµατος. 

Ο πίνακας αυτός µπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισµό των σηµείων που 

χρήζουν βελτίωσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ SWOT για το Π.Μ.Σ. “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” 
 

 
Δυνατά σηµεία 

 
Αδύνατα σηµεία 

 
Ευκαιρίες 

 
Απειλές 

 
Αξιόλογο διδακτικό 
προσωπικό 
 
 
Πολύ καλές σχέσεις 
καθηγητών-φοιτητών 
 
Υψηλό ακαδηµαϊκό 
περιεχόµενο 
 
Ανάπτυξη 
σύγχρονων 
µεθόδων και 
τεχνολογιών 
 
Καλό επίπεδο των 
φοιτητών  
 
Καλή επίβλεψη 
διπλωµατικών 
εργασιών 
 
Καλή δοµή του 
προγράµµατος 
 

 
Ηλεκτρονική 
οργάνωση 
 
 
Θεωρητικά 
µαθήµατα 
 
 
Συνδιδασκαλίες 

 
Το µόνο Π.Μ.Σ. που 
προσφέρει κάτι 
τέτοιο στην Ελλάδα 
 

 
Ελλείψεις σε 
υποδοµές 
 
 
Περιορισµένοι πόροι 
 
 
Περιορισµένη 
πρόσβαση σε 
τεχνολογικούς 
εξοπλισµούς 
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Ερωτηµατολόγιο  
 

 
1. Πώς αξιολογείτε συνολικά το Π.Μ.Σ.; 

  
Πολύ καλό  Καλό  Μέτριο  Κακό   Πολύ κακό 
 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
2. Ήταν το ακαδηµαϊκό επίπεδο του Π.Μ.Σ. αυτό που περιµένατε; 

Ναι  Όχι 
 

Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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3. Ήταν το περιεχόµενο το κατάλληλο; 
 

Ναι                 Όχι 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Πώς αξιολογείτε το ακαδηµαϊκό επίπεδο των συµφοιτητών: 
 

Πολύ καλό  Καλό  Μέτριο  Κακό   Πολύ κακό 
 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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5. Η εµπειρία σας από το Π.Μ.Σ. ήταν: 

 
Πολύ ικανοποιητική  Αρκετά (ικανοποιητική) Λίγο (ικανοποιητική) 
 Καθόλου 

 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

– Διδασκαλία και έλεγχος ποιότητας 
  

   
6. Πιστεύετε ότι οι καθηγητές:     

  
 

Έχουν καλή επαφή µε τους φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος: Ναι
   Όχι 

 
Είναι διαθέσιµοι στους φοιτητές εκτός µαθηµάτων:   Ναι

  Όχι 
 

Ενεργοποιούν τους φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος:  Ναι
   Όχι 

 
 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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7. Κατά τη γνώµη σας η διδασκαλία ήταν εν γένει 
 

 
Κατανοητή                          Ναι                  Όχι 

 
Με σωστό ρυθµό                               Ναι  Όχι 

 
Ενδιαφέρουσα                                       Ναι  Όχι 

 
Καλά οργανωµένη                                Ναι  Όχι 

 
Υποστηριζόταν από οπτικό-ακουστικά µέσα  Ναι  Όχι 

 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

8. Η επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας ήταν: 
 

 
Διαρκής                        Ναι                  Όχι 

 
Επαρκής                                Ναι  Όχι 

 
Ικανοποιητική                                       Ναι  Όχι 

 
 
Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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9. Παρακαλούµε προσδιορίστε κάτι που δεν θα θέλατε να αλλάξει 
στο Π.Μ.Σ. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 
 

10. Παρακαλούµε προσδιορίστε αυτό που θα θέλατε περισσότερο να 
αλλάξει στο Π.Μ.Σ. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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11. Υπάρχουν κάποια θέµατα τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να 
προστεθούν στο πρόγραµµα ή να αναπτυχθούν περισσότερο; 
 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 

12. Υπάρχουν κάποια θέµατα τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν ή να 
αναπτυχθούν λιγότερο; 

 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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