
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Τι πρέπει να κάνουμε για να 

πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;)

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;)

(δείκτης) (Πότε;)

1. Bελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Αύξηση του ποσοστού 

αποφοίτων του Τμήματος που 

ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους εντός του κανονικού 

χρόνου σπουδών (ν) 

Δ4.36                                                          

Τιμή δείκτη 2015-2016 16,33%    

Τιμή δείκτη 2016-2017 3,28%

10%

(α) παρακολούθηση της πορείας των 

φοιτητών από συμβούλους καθηγητές,  

Ενδεχόμενη παρέμβαση για την ολοκλήρωση 

των σπουδών των φοιτητών στον 

προβλεπόμενο χρόνο.                                            

(β) μείωση του αριθμού μαθημάτων από 52 

σε 42

(α) Πρόεδρος Τμήματος                       

(β) Σύμβουλοι Καθηγητές                    

(γ) ΓΣ Τμήματος

έως 31/9/2019

1. Bελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Αύξηση του ποσοστού 

φοιτητών με μέση τιμή 

πτυχίου άνω του 8

Δ4.44                                                  

Τιμή δείκτη 2015-2016 26,53% 

Τιμή δείκτη 2016-2017 6,56%

7%

(α) Πολιτική αριστείας για την ενεργή 

εμπλοκή των φοιτητών                                                             

(β) αλλαγή διδακτικών πρακτικών                      

(γ) συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση της 

επίδοσής των φοιτητών

(α) Πρόεδρος Τμήματος                     

(β) Σύμβουλοι Καθηγητές                   

(γ) ΓΣ Τμήματος

 έως 31/9/2019

1. Bελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Κάλυψη, σε βάθος τριετίας, 

των μη εργαζόμενων ν 

τεταρτοετών (ή/και επι 

πτυχίω) φοιτητών με θέσεις 

πρακτικής άσκησης σχετικές με 

το αντικείμενο των σπουδών 

τους. 

Ν/Α - Ποιοτικός δείκτης -Σύνδεση 

με την αγορά εργασίας

Διαμόρφωση βάσης 

δεδομένων και τήρηση 

στοιχείων για τους φοιτητές 

που πραγματοποιούν 

πρακτική άσκηση και τον 

φορέα στον οποίο 

απασχολήθηκαν 

(α) Ενεργή αναζήτηση σχετικών θέσεων 

πρακτικής από την  Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης                                                                      

(β) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

πρακτικής άσκησης από τους 

φορείς/ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών            

(γ) Παρακολούθηση της πρακτικής από 

επόπτες καθηγητές                                                  

(δ) μετάθεση της πρακτικής στο τελευταίο 

εξάμηνο σπουδών

(α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έως 31/9/2019

1. Bελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Παροχή Πιστοποιητικού 

Διδακτικής Επάρκειας

Ν/Α - Ποιοτικός δείκτης -Σύνδεση 

με την αγορά εργασίας

Διαμόρφωση & Λειτουργία 

σχετικού προγράμματος

(α) παρακολούθηση της διαμόρφωσης του 

σχετικού θεσμικού πλαισίου από το 

Υπουργείο Παιδείας                                                                   

(β) λήψη σχετικών αποφάσεων από τη ΓΣ του 

Τμήματος - Τμήμα Σπουδών - Σύγκλητο              

(γ) διαμόρφωση σχετικού προγράμματος           

(δ) δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος

(α) Πρόεδρος Τμήματος                      

(β) ΓΣ Τμήματος
31/12/2019

1. Bελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Συμμετοχή  ΥΔ στη διδασκαλία 

- Διαλέξεις  από ΥΔ του 

τμήματος (υπό την 

καθοδήγηση και με την 

παρουσία των επιβλεπόντων) 

σε μαθήματα και θέματα που 

άπτονται της έρευνάς τους.

Ν/Α - Ποιοτικός Δείκτης - 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Αριθμός διαλέξεων από ΥΔ ανά 

έτος                                                   

Τιμή δείκτη 2016 - 0

5 διαλέξεις ετησίως

Aνακοίνωση και ανάρτηση του σχετικού 

προγράμματος στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος

Επιβλέποντες Υ.Δ. 31/12/2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ -        

(τιμή δείκτη)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



2.  Bελτίωση του ερευνητικού έργου

Διατήρηση του ετήσιου 

ποσοστού ερευνητικών έργων 

(Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών 

Δ3.48 ) στα επίπεδα του 2016-

17

2015-16                                                    

Δ3.48 - 42,30%                                                  

2016-17                                                

Δ3.48 - 47,82%                            

Δ3.48 - 47,82%                               

(α) Καταγραφή των ενεργών ερευνητικών 

προγραμμάτων του Τμήματος με 

χρηματοδότηση από Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ετησίως 

σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΠΕΣΠ – ΑΔΙΠ 

(Ευρωπαϊκά/Εθνικά – ύψος χρηματοδότησης 

κλπ) -      (β) Καταγραφή  του έργου που 

παράγεται  από Ευρωπαϊκές εταιρείς και 

οργανισμούς στη βάση ερευνητικών 

προγραμμάτων (δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ, 

δημοσιεύσεις Μεταδιδακτόρων, 

δημοσιεύσεις ΥΔ).                               

(α) Επιτροπή Ερευνητικού 

Σχεδιασμού                                             

(β) Πρόεδρος Τμήματος

31/12/2019

2.  Bελτίωση του ερευνητικού έργου

Διατήρηση του ετήσιου 

ποσοστού ερευνητικών έργων 

(Εθνικές εταιρείες και 

οργανισμοί Δ3.51) στα 

επίπεδα του 2016-17

2015-16                                             

Δ3.51 - 46,15%                                               

2016-17                                                 

Δ3.51 -  47,82                            

 Δ3.51 -  47,82

(α) Καταγραφή των ενεργών ερευνητικών 

προγραμμάτων του Τμήματος με 

χρηματοδότηση από Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ετησίως 

σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΠΕΣΠ – ΑΔΙΠ 

(Ευρωπαϊκά/Εθνικά – ύψος χρηματοδότησης 

κλπ) -                                                                          

(β)  Καταγραφή του έργου που παράγεται 

από Εθνικές εταιρείς και οργανισμούς στη 

βάση ερευνητικών προγραμμάτων 

(δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ, δημοσιεύσεις 

Μεταδιδακτόρων, δημοσιεύσεις ΥΔ).

(α) Επιτροπή Ερευνητικού 

Σχεδιασμού                                               

(β) Πρόεδρος Τμήματος

31/12/2019

2.  Bελτίωση του ερευνητικού έργου
Διαμόρφωση Ερευνητικού 

Σχεδιασμού

Ν/Α - Ποιοτικός Δείκτης - 

Βελτίωση του ερευνητικού έργου

Διαμόρφωση κειμένου 

στρατηγικού σχεδιασμού 

για την έρευνα 

(α) διαμόρφωση σχετικών προτάσεων από 

την Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού                  

(β) Έγκριση από τη ΓΣ του Τμήματος μετά από 

εισήγηση του Προέδρου

(α) Επιτροπή Ερευνητικού 

Σχεδιασμού                                             

(β) ΓΣ Τμήματος                     

(γ)Πρόεδρος Τμήματος

31/1/2019

3. Εξωστρεφεια-Διεθνοποίηση

Aύξηση του  ετήσιου αριθμού 

εξερχόμενων μελών ΔΕΠ με 

Erasmus

Πλήθος εξερχόμενων  μελών ΔΕΠ - 

Τιμή δείκτη 2016: 0
3 μέλη ΔΕΠ ετησίως

Παροχή σχετικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ:     

(α) αναγνώριση της συμμετοχής  στις δράσεις 

διεθνοποίησης κατά την εξέλιξή                                                                        

(β) οικονομική ενίσχυση της μετακίνησης 

μέσω του τακτικού προϋπολογισμού

(α) Επιτροπή Erasmus                           

(β) ΓΣ Τμήματος                                     

(γ) Πρόεδρος Τμήματος

31/12/2019

3. Εξωστρεφεια-Διεθνοποίηση

Aύξηση του  ετήσιου αριθμού 

εξερχόμενων φοιτητών 

Erasmus

Πλήθος εξερχόμενων  φοιτητών 

Εrasmus                                                 

Τιμή δείκτη 2016: 7

10 φοιτητές ετησίως

(α) πλήρης αναγνώριση των πιστωτικών 

μονάδων ΕCTS που αποκτά ο φοιτητής κατά 

τη μετακίνησή του                                                        

(β) Επιδότηση των αεροπορικών εισητηρίων 

των φοιτητών με το ποσό των 400Ε από το 

πανεπιστήμιο                                                            

(γ) Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

φοιτητών στο πρόγραμμα

(α) Επιτροπή Erasmus                             

(β) ΓΣ Τμήματος                                      

(γ) Πρόεδρος Τμήματος

31/12/2020

3. Εξωστρεφεια-Διεθνοποίηση

Aύξηση του  ετήσιου αριθμού 

εισερχόμενων φοιτητών 

Erasmus

Πλήθος εισερχόμενων  φοιτητών 

Εrasmus                                            

Τιμή δεικτη 2016: 8

10 φοιτητές ετησίως

(α) Δημιουργία, σε συνεργασία με το ΠΕΔΙΣ, 

σε βάθος διετίας προγράμματος ομάδας 

μαθημάτων  τα οποία θα προσφέρονται στην 

Αγγλική γλώσσα, με στόχο την προσέλκυση 

μεγαλύτερου αριθμού εισερχόμενων 

Ερασμιακών φοιτητών                                          

(β) Ενεργοποίηση του προγράμματος 

Erasmus+ για τη διεθνή κινητικότητα.

(α) Επιτροπή Erasmus                         

(β) ΓΣ Τμήματος                                            

(γ) Πρόεδρος Τμήματος

31/12/2020


