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Α. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών είναι:
1. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων-ερευνητών με όραμα τη διεύρυνση και την ανάπτυξη
του επιστημονικού συστήματος της Ελλάδας. Παρέχεται η απαραίτητη επιστηµονική
παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εµπειρία, ώστε οι φοιτητές/τριες να καταστούν
επιστήµονες ικανοί να συµµετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρµογή των
οποίων συµβάλλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονοµίας στο χώρο
του πολιτισµού, στη σωστή διαχείριση και εκµετάλλευση του πολιτισµικού
περιβάλλοντος και της πολιτισµικής κληρονοµιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήµης
της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού. Στοχεύει στην
κάλυψη των ζητούμενων προσόντων των αποφοίτων από την αγορά εργασίας και στη
δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να θεραπεύουν το
γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.Η σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση με διευρυμένη
αναδιάρθρωση του καταμερισμού εργασίας που δεν περιορίζεται στην απλή
επαγγελματική κατάρτιση αλλά συνδέεται με τη διεπιστημονική ικανότητα και την
καινοτομία. Μετά την αναμόρφωση του ΠΠΣ και την πλήρη εφαρμογή του, το Τμήμα
παρακολουθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του.
2. Έρευνα
Η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης με έμφαση στη διακριτή επιστημονική
ταυτότητα του Προγράμματος Σπουδών αλλά και ευρύτερα σε θέματα Πολιτισμικής
Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογικών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθως και οι
συνεργασίες και συνέργειες με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης, ο στόχος
αυτός περιλαμβάνει τις νέες δημοσιεύσεις ανά έτος, τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του
τμήματος σε συνέδρια, την υποβολή προτάσεων για ερευνητικά έργα, την έγκριση και
υλοποίηση ερευνητικών έργων. Το πραγματοποιούμενο ερευνητικό έργο παρουσιάζεται
με τη συμπλήρωση των ετήσιων ατομικών απογραφικών στοιχείων της ΜΟΔΙΠ του
Πανεπιστημίου Πατρών.
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3. Κοινωνική Ενημέρωση και Ευαισθησία
Η υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και πολιτισμικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο σε ζητήματα ευαισθητοποίησης, δια βίου μάθησης, προβληματισμού,
οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνείδησης και γενικότερης στάσης απέναντι στην
ελληνική και την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά και πολιτισμική ταυτότητα.

4. Υποστήριξη Πολιτισμικής Πολιτικής
Η υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε
ζητήματα του γνωστικού αντικειμένου που Τμήματος που συμβάλλει συγκεκριμένα στην
ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και της οικονοµίας στο χώρο του
πολιτισµού, στη σωστή διαχείριση και εκµετάλλευση του πολιτισµικού περιβάλλοντος
και της πολιτισµικής κληρονοµιάς, καθώς και στις εφαρμογές της επιστήµης της
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισµού.
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι δράσεις που εξυπηρετούν την εκπαιδευτική διάσταση του προγράμματος είναι:
1.1. Η επιτυχής παρακολούθηση και εκτέλεση του ΠΠΣ.
1.2 .Η περιοδική αξιολόγηση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ.
1.3. Η διοργάνωση σεμιναρίων, επισκέψεων, διαλέξεων, άλλων συναφών εκδηλώσεων κ.λ.π
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών και τη διασύνδεση τους με τους
χώρους εργασίας.
1.4. Για την επίτευξη του στόχου της σύνδεσης του Προγράμματος Σπουδών με τις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας προγραμματίζονται συναντήσεις μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Τμήματος με εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων (ΤΕΕ, Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου κ.ά.) και ανταλλαγή απόψεων για την ανάληψη στοχευμένων δράσεων.
1.5. Προγραμματίζονται επαφές με τα αρμόδια Υπουργεια για την αναβάθμιση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών του Τμηματος.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι δράσεις που εξυπηρετούν την ερευνητική διάσταση του προγράμματος είναι:
2.1. Συνεργασίες και συνέργειες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με ομότεχνους τους από την ελληνική
και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
2.2. Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με εισηγήσεις τους σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
2.3. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά,
βιβλία και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του Τμήματος στους
ερευνητικούς δείκτες αξιολόγησης.

2.4. Υποβολή προτάσεων για ερευνητικά έργα και για την έγκριση και υλοποίηση
ερευνητικών έργων.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Οι δράσεις που εξυπηρετούν την ενημερωτική διάσταση του προγράμματος είναι:
3.1. Προγραμματίζεται η πιλοτική διοργάνωση ενός συνεδρίου από το τμήμα με στόχο την
ενημέρωση της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σε θέματα
ενδιαφέροντος του Τμήματος.
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3.2. Διοργάνωση ειδικών ημερίδων για την ανάπτυξη της ενημέρωσης με τους τοπικούς και
περιφερειακούς θεσμούς και ειδικές κοινωνικές ομάδες.
3.3. Συμμετοχή σε στοχευμένη ενημέρωση για επίκαιρα η σημαντικά ζητήματα που άπτονται
της ειδίκευσης του Τμήματος στον τύπο, στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
3.4. Πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων της ημεδαπής και αλλοδαπής για ομιλίες και
διαλέξεις με συμμετοχή κοινού.
3.5. Για την επίτευξη του στόχου της ουσιαστικής συνεργασίας του Τμήματος με πολιτιστικούς
φορείς (ΜΟΝUMENTA, Μουσεία κ.ά.) προγραμματίζονται συναντήσεις μελών του με
εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι δράσεις που εξυπηρετούν την υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής εκ μέρους του
προγράμματος είναι:
4.1. Αποτελεσματική διαχείριση του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών.
4.2. Δημιουργία νέων εργαστηρίων και παρατηρητηρίων στους τομείς τους προγράμματος για
την εξειδίκευση σε νέες τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων.
4.3. Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαικά ερευνητικά προγράμματα για την υποστήριξη της
δημόσιας πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων, ΤΔΠΠΝΤ

