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Εισαγωγή  

Το κείμενο αυτό απευθύνεται στους Τμηματικούς Υπεύθυνους του έργου και περιγράφει τις κύριες δραστηριότητες τους 
στο πλαίσιο του έργου.  

Στον αρχικό σχεδιασμό του έργου είχε γίνει πρόβλεψη των μαθημάτων που θα αναλάβει κάθε τμήμα, βασισμένη στον 
αριθμό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η κατανομή αυτή φαίνεται στο Παράρτημα.    

Η τελική κατανομή του έργου για κάθε Τμήμα θα γίνει με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα αποστείλουν οι 
Τμηματικοί Υπεύθυνοι μετά από ανοικτή πρόσκληση στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός τους σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προτείνεται στη συνέχεια.  

Αντικείμενο του έργου - ενέργειες  

Συνοπτικά οι ενέργειες για την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων είναι οι ακόλουθες (μέσα στις 
αγκύλες καθορίζεται ο αρμόδιος για την ενέργεια):  

1. Ανοικτή πρόσκληση προς τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αποστέλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα [Τμηματικός 
Υπεύθυνος]:  

o Οδηγός Μελών ΔΕΠ (http://ocw-project.upatras.gr/node/80) 

o Αίτηση συμμετοχής στα Ανοικτά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

o Ηλεκτρονική μορφή και υποβολή: http://ocw-project.upatras.gr/node/68 

o Έντυπη μορφή: http://ocw-project.upatras.gr/sites/ocw-
project.upatras.gr/files/oc_application.pdf  

2. Αναλυτικός καθορισμός των μαθημάτων που θα συμμετέχουν στο έργο σύμφωνα με τις αιτήσεις συμμετοχής 
των μελών ΔΕΠ μετά από την ανοικτή πρόσκληση στο Τμήμα [Τμηματικός Υπεύθυνος], και έγκριση από τα 
αρμόδια όργανα του Τμήματος.  

3. Προκήρυξη και Επιλογή των μελών της Τμηματικής Ομάδας Εργασίας (ΤΟΕ) που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
των μαθημάτων. Η διαδικασία περιγράφεται στην επόμενη ενότητα [συντονίζει ο Τμηματικός Υπεύθυνος]. Η 
εκπαίδευση της ομάδας αυτής θα γίνει από τη Μονάδα Υλοποίησης του Έργου.  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

 
Έργο: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα   
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4. Για τα μαθήματα τύπου Α ο Τμηματικός Υπεύθυνος θα πρέπει να μεριμνήσει να συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία 
από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και να τα διαβιβάσει προς την Μονάδα Υλοποίησης που θα μεριμνήσει 
για την εισαγωγή τους στο Σύστημα.  

5. Η ανάπτυξη μαθημάτων τύπου Β θα γίνει από την ΤΟΕ με τη συνδρομή και υποστήριξη της Μονάδας 
Υλοποίησης υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ. Επί μέρους θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
περιλαμβάνουν:  

a. Επίλυση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού [Μέλος ΔΕΠ,  Μονάδα Υλοποίησης]  

b. Προσαρμογή υλικού μαθήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου1. [ΤΟΕ και Μονάδα υλοποίησης 
υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ]  

c. Έλεγχος και προσαρμογή υλικού μαθήματος σε θέματα προσβασιμότητας [ΤΟΕ]  

6. Ανάπτυξη μαθημάτων τύπου Γ [Τμηματική Ομάδα, Μονάδα Υλοποίησης, μέλος ΔΕΠ]  

a. Επίλυση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού [Μέλος ΔΕΠ,  Μονάδα Υλοποίησης] 

b. Προσαρμογή και ανάπτυξη υλικού μαθήματος (σημειώσεις, διαφάνειες, ασκήσεις, ηλεκτρονικές πηγές, 
κλπ), σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 2του έργου [Μέλος ΔΕΠ, ΤΟΕ  και Μονάδα υλοποίησης] 

c. Δημιουργία υλικού βίντεο (βιντεοδιαλέξεις, βίντεο εργαστηρίων, πειραμάτων, κλπ) [Μονάδα υλοποίησης 
υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ]. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όπως άδειες βιντεοσκόπησης σε 
δημόσιους χώρους, όπως σε τάξεις και ομάδες μαθητών σε σχολεία, κλπ. [Μονάδα υλοποίησης σε 
συνεργασία με μέλος ΔΕΠ] 

d. Έλεγχος και προσαρμογή υλικού μαθήματος σε θέματα προσβασιμότητας [ΤΟΕ] 

 

Διαχειριστικά θέματα- Προϋπολογισμός  

Προϋπολογισμός:  

Σύμφωνα με την προκήρυξη και το Τεχνικό Δελτίο του έργου, προβλέπεται, εκτός από τις αμοιβές για τους συνεργάτες της 
Μονάδας Υλοποίησης, και αμοιβές για τους συνεργάτες των ΤΟΕ και τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ στα Τμήματα. Αναλυτικά: 

o Μαθήματα τύπου Α: (βαρύνει την μονάδα υλοποίησης )  

o Μαθήματα τύπου Β:  

• Μέλη ΔΕΠ: Δεν προβλέπεται αμοιβή  

• Προσωπικό ΤΟΕ: 11,30 €/Διδακτική Ώρα που καλύπτεται με το προβλεπόμενο υλικό.(Το τελικό 
κόστος του µαθήµατος εξαρτάται από το σύνολο των διδακτικών ωρών) 

o  Μαθήματα τύπου Γ:   

• Μέλη ΔΕΠ: 17,17€/ώρα καταγεγραμμένου πολυμεσικού υλικού  

• Προσωπικό ΤΟΕ: ≈ 20,00 €/ Διδακτική Ώρα που καλύπτεται με το προβλεπόμενο υλικό  (το ακριβές 
ποσόν υπολογίζεται με έναν σύνθετο τρόπο βάση της σχέσης του συνόλου των Διδακτικών Ωρών 
του μαθήματος και του αριθμού των καταγεγραμμένων ωρών πολυμεσικού υλικού) 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω σχετικών προβλεπόμενων περιορισμών της πρόσκλησης οι αμοιβές τακτικού/μόνιμου 
προσωπικού που θα εμπλακεί στο έργο δεν μπορούν να ξεπεράσουν στο σύνολό τους το 20% του προϋπολογισμού 
ανάπτυξης των μαθημάτων. Ως εκ τούτου οι αμοιβές του τακτικού/μόνιμου προσωπικού που θα συμμετέχουν σε ΤΟΕ 
εξαρτώνται από το συνολικό αριθμό αυτού του προσωπικού σε επίπεδο έργου και θα πρέπει να υπολογιστούν κατά 
περίπτωση σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Μονάδας Υλοποίησης. 

Ανεξάρτητα από τον τύπου μαθήματος (Β ή Γ) στις περιπτώσεις που οι ώρες για τις οποίες θα παραχθεί υλικό στο 
                                                            
1,2 http://ocw-project.upatras.gr/node/57, http://ocw-project.upatras.gr/node/59 
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πλαίσιο του έργου είναι λιγότερες από τις συνολικές ώρες ενός  τυπικού «πλήρους» μαθήματος 52 ωρών/εξάμηνο όπως 
αυτό έχει θεωρηθεί στο έργο, ο αντίστοιχος προϋπολογισμός «μεταφέρεται» σε άλλα μαθήματα είτε  του ίδιου μέλους 
ΔΕΠ, ή άλλων μελών ΔΕΠ.  

 

Τμηματική Ομάδα Εργασίας (ΤΟΕ): Διαδικασία Επιλογής και σύνθεση  

Η Τμηματική Ομάδα  Εργασίας (ΤΟΕ)  μπορεί να στελεχωθεί από Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Μόνιμο προσωπικό του 
Τμήματος/Ιδρύματος (Τεχνικούς, μέλη ΕΤΕΠ, κλπ) ή κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες.  Η συμμετοχή καθώς και οι 
αμοιβές των στελεχών των ΤΟΕ καθορίζονται:  

o Από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου για τις ΤΟΕ 

o Από τους περιορισμούς της πρόσκλησης (π.χ, ανώτερο όριο για συνολικές αμοιβές τακτικού/μόνιμου 
προσωπικού) 

o από την κατανομή του κόστους/διδακτική ώρα και τύπο μαθήματος (βλ. παραπάνω) 

o και από τους προβλεπόμενους όρους συμμετοχής και αμοιβής κατά κατηγορία προσωπικού από τον ΕΛΚΕ 
του ιδρύματος και τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. για τους συμμετέχοντες σε έργα ΕΣΠΑ.  

 Διαδικασίες επιλογής Τμηματικής Ομάδας Εργασίας:  

o  Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων μαθημάτων (τίτλοι, ΔΩ στο ΠΣ, κατανομή ΔΩ σε θεωρία, εργαστήριο 
κλπ, ΔΩ ανά  τύπο υλικού Β ή Γ κλπ) σε  επίπεδο τμήματος – [Μονάδα Υλοποίησης] 

o Αποτύπωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μαθημάτων τμήματος – [Μέλη ΔΕΠ, Τμηματικός Υπεύθυνος 
και Μονάδα Υλοποίησης] 

o Καταγραφή αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Τακτικό Προσωπικό)  για την 
στελέχωση των ΤΟΕ ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μαθημάτων – [Μέλη ΔΕΠ, Τμηματικός 
Υπεύθυνος και Μονάδα Υλοποίησης]  

• Ανάγκη ομαδοποίησης και σωστού προγραμματισμού αναγκών σε στελέχη της ΤΟΕ για 
ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων  

o Αποτύπωση προφίλ (προδιαγραφών) στελεχών ΤΟΕ – [ Μέλη ΔΕΠ, Τμηματικός Υπεύθυνος]  

o Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για ΜΦ ΚΑΙ Τακτικό Προσωπικό) – [Επιστημονικός Υπεύθυνος, 
Μονάδα Υλοποίησης, ΕΛΚΕ] 

Ο ΕΛΚΕ αναρτά την πρόσκληση στον ιστότοπό του για 10 ημέρες με το πέρας των οποίων συλλέγονται και 
αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από αρμόδια επιτροπή. Συντάσσεται το σχετικό πρακτικό 
αξιολόγησης το οποίο και αποστέλλεται στον ΕΛΚΕ για τα περαιτέρω.  

Συμβάσεις και πληρωμή:  

Η πληρωμή του συνόλου των αμειβομένων στο έργο θα γίνεται βάσει παραδοτέου που είναι ένα ολοκληρωμένο ανοικτό 
μάθημα κατόπιν ενός τυπικού ελέγχου από τη Μονάδα Υλοποίησης αναφορικά με την ικανοποιίηση των απαιτήσεων και 
προδιαγραφών του έργου.  

Το σύνολο των απαραίτητων διαχειριστικών ζητημάτων που αφορούν στην στελέχωση των ΤΟΕ θα υλοποιείται και θα 
υποστηρίζεται από το αρμόδιο για τα διαχειριστικά θέματα προσωπικό της Μονάδας Υλοποίησης.  

Επιλογή αιθουσών για εγκατάσταση εξοπλισμού βιντεοσκόπησης    

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει τοποθέτηση εξοπλισμού λήψης οπτικοακουστικού υλικού (κάμερες, μικρόφωνα) σε 
επιλεγμένες αίθουσες και αμφιθέατρα των σχολών του Πανεπιστημίου.  

Κριτήριο για την επιλογή των αιθουσών αυτών, αποτελεί αφενός η συμμετοχή των αντίστοιχων τμημάτων στο έργο 
καθώς και οι προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εξοπλισμού.   

Η επιλογή των αιθουσών αυτών θα γίνει από τις  Πρυτανικές Αρχές και τους Κοσμήτορες των Σχολών με τη συνδρομή 
των Τμηματικών Υπευθύνων του έργου.  Οι Τμηματικοί υπεύθυνοι θα πρέπει να προβληματιστούν για το παραπάνω και 
να κάνουν σχετικές προτάσεις.   

 



Παράρτημα  

Στον αρχικό σχεδιασμό του έργου είχε γίνει η ακόλουθη πρόβλεψη μαθημάτων ανά τμήμα, βασισμένη στον αριθμό των 
μελών ΔΕΠ του κάθε τμήματος:  

 

  Τύποι ανοικτών μαθημάτων  

 Τμήμα A Β Γ Σύνολο 

1  Τμήμα Βιολογίας  Όλα του 
Προγράμματος 
Προπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΠΣ) 

23  3  26  

2  Τμήμα Γεωλογίας  Όλα του ΠΠΣ  12  2  14  

3  Τμήμα Επιστήμης των Υλικών  Όλα του ΠΠΣ  8  2  10  

4  Τμήμα Μαθηματικών  Όλα του ΠΠΣ  25  3  28  

5  Τμήμα Φυσικής  Όλα του ΠΠΣ  28  3  31  

6  Τμήμα Χημείας  Όλα του ΠΠΣ  22  3  25  

7  Γενικό Τμήμα  Όλα του ΠΠΣ  13  2  15  

8  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Όλα του ΠΠΣ  10  2  12  

9  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών  

Όλα του ΠΠΣ  26  4  30  

10  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Όλα του ΠΠΣ  16  3  19  

11  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών  

Όλα του ΠΠΣ  24  3  27  

12  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Όλα του ΠΠΣ  19  3  22  

13  Τμήμα Χημικών Μηχανικών  Όλα του ΠΠΣ  15  2  17  

14  Τμήμα Ιατρικής  Όλα του ΠΠΣ  84  4  88  

15  Τμήμα Φαρμακευτικής  Όλα του ΠΠΣ  13  2  15  

16  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Όλα του ΠΠΣ  16  3  19  

17  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  

Όλα του ΠΠΣ  13  2  15  

18  Τμήμα Θεατρικών Σπουδών  Όλα του ΠΠΣ  9  2  11  

19  Τμήμα Φιλολογίας  Όλα του ΠΠΣ  11  2  13  

20  Τμήμα Φιλοσοφίας  Όλα του ΠΠΣ  7  2  9  

21  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  Όλα του ΠΠΣ  8  2  10  

22  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα του ΠΠΣ  8  2  10  

    ΣΥΝΟΛΟ     410  56  466  
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