ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Στρατηγικός
στόχος1 (Σ1)
Ενίσχυση της
φοιτητοκεντρικής
μάθησης

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ1.1
Φοιτητοκεντρική
διδασκαλία και
μάθηση

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για
να πετύχουμε τα
προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΜΕΤΡΗΣΗ
(δείκτης)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ
(τιμή
δείκτη)

Ποσοστό Μαθημάτων
με φροντιστήριο
16,46 %

20%

Αύξηση ωρών φροντιστηρίων

Επιτροπή Σπουδών

31/8/2020

15%

Εισαγωγή μεθόδων διδασκαλίας και
αξιολόγησης που αναπτύσσουν
δεξιότητες σε περισσότερα μαθήματα

Επιτροπή Σπουδών

31/8/2020

100%

Σύνταξη εγγράφου προς τις Πρυτανικές
αρχές και προς το Υπουργείο, μέσω
του οποίου να ζητείται αιτιολογημένα
η μείωση του αριθμού των εισακτέων

Συνέλευση

31/8/2020

50

* Σύνταξη εγγράφου προς τις
Πρυτανικές αρχές και προς το
Υπουργείο, μέσω του οποίου να
ζητείται αιτιολογημένα η μείωση του
αριθμού των εισακτέων
* Αίτημα για νέα μέλη ΔΕΠ

Συνέλευση

31/8/2020

250

*Πρόσληψη Επιπλέον Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού

Συνέλευση

31/8/2020

Ποσοστό μαθημάτων
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
12,66%
Ποσοστό του
αριθμού των
προσφερόμενων
θέσεων στις
Πανελλήνιες
Εξετάσεις ως προς
τον αριθμό των
προτεινόμενων
θέσεων από το
Τμήμα
202,50%
Αναλογία ενεργών –
εγγεγραμμένων
φοιτητών ως προς τα
τακτικά μέλη ΔΕΠ του
ΠΠΣ
51,63
Αναλογία ενεργών –
εγγεγραμμένων
φοιτητών ως προς τα
Μέλη Εργαστηριακού
Διδακτικού
Προσωπικού
697

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει
κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
(Πότε;)

Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων κανονικής
διάρκειας σπουδών
(ν έτη)
0

Σ1.2 Βελτίωση
δεικτών
αποφοίτων

Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων στα ν+1
έτη
5,88 %

Μέσος ετήσιος
Βαθμός πτυχίου
6,29

3%

15%

6,5

* Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ των
στοιχείων αξιολόγησης των
διδασκόντων από τους φοιτητές
* Αξιοποίηση του θεσμού του
Σύμβουλου Φοιτητή για τη διερεύνηση
του προβλήματος
* Ενισχυτική διδασκαλία με
προαιρετική παρακολούθηση
* Ενθάρρυνση των προπτυχιακών
φοιτητών για παρακολούθηση των
διαλέξεων
* Βραβείο/έπαινος συνέπειας από το
τμήμα
* Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ των
στοιχείων αξιολόγησης των
διδασκόντων από τους φοιτητές
* Αξιοποίηση του θεσμού του
Σύμβουλου Φοιτητή για τη διερεύνηση
του προβλήματος
* Ενισχυτική διδασκαλία με
προαιρετική παρακολούθηση
* Ενθάρρυνση των προπτυχιακών
φοιτητών για παρακολούθηση των
διαλέξεων
* Βραβείο/έπαινος συνέπειας από το
τμήμα
* Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ των
στοιχείων αξιολόγησης των
διδασκόντων από τους φοιτητές
* Αξιοποίηση του θεσμού του
Σύμβουλου Φοιτητή για τη διερεύνηση
του προβλήματος
* Ενισχυτική διδασκαλία με
προαιρετική παρακολούθηση
* Ενθάρρυνση των προπτυχιακών
φοιτητών για παρακολούθηση των
διαλέξεων
* Βραβείο/έπαινος συνέπειας από το
τμήμα

Συνέλευση
ΟΜΕΑ
Επιτροπή Σπουδών

31/8/2020

Συνέλευση
ΟΜΕΑ
Επιτροπή Σπουδών

31/8/2020

Συνέλευση
ΟΜΕΑ
Επιτροπή Σπουδών

31/8/2020

Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων με βαθμό
από 8 και άνω
3,13 %

Σ2.1 Ενίσχυση της
Πρακτικής
Άσκησης

Στρατηγικός
στόχος2 (Σ2)
Εξωστρέφεια και
σύνδεση με την
αγορά εργασίας

Σ2.2 Ενίσχυση της
κινητικότητας
(Erasmus)

Σ2.3 Σύνδεση και
επικοινωνία με
τους απόφοιτους

Στρατηγικός
στόχος 3(Σ3)
Παραγωγή

Ποσοστό Συμμετοχής
στην Πρακτική
Άσκηση
2,46%
Ποσοστό
εξερχομένων
φοιτητών
0,72%

3,5%

1%

Συνέλευση
ΟΜΕΑ
Επιτροπή Σπουδών

31/8/2020

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

31/8/2020

Επιτροπή Διεθνών
Συνεργασιών

31/8/2020

Επιτροπή Διεθνών
Συνεργασιών

31/8/2020

Επιτροπή Αποφοίτων

31/8/2020

Ποσοστό
εισερχόμενων
φοιτητών
0,08%

0,5%

Δημιουργία Βάσης
Δεδομένων
10%

100%

Εκδήλωση
αποφοίτων
(0)

1

* Διοργάνωση εκδήλωσης

Επιτροπή Αποφοίτων

31/8/2019

2

* Ενθάρρυνση φοιτητών για ένταξη στο
Διδακτορικό ΠΣ, μέσω ενημερώσεων
και εκδηλώσεων
* Ενθάρρυνση μελών ΔΕΠ για
συμμετοχή σε περισσότερα ερευνητικά
προγράμματα και τη δημιουργία
περισσότερων υποτροφιών για Υ.Δ.

Πρόεδρος

31/8/2020

Ετήσιο Πλήθος
Διδακτορικών
διατριβών
Σ3.1 Προώθηση
της υψηλού

5%

Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ των
στοιχείων αξιολόγησης των
διδασκόντων από τους φοιτητές
* Θέσπιση Αξιοποίηση του θεσμού του
Σύμβουλου Φοιτητή για τη διερεύνηση
του προβλήματος
* Ενισχυτική διδασκαλία με
προαιρετική παρακολούθηση
* Ενθάρρυνση των προπτυχιακών
φοιτητών για παρακολούθηση των
διαλέξεων
* Βραβείο/έπαινος συνέπειας από το
τμήμα
*Διασφάλιση περισσοτέρων θέσεων
*Δημοσιοποίηση πληροφοριών &
Ενθάρρυνση των φοιτητών
*Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
*Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
*Υποστήριξη Φοιτητών φοιτητών μέσω
προτάσεων για (αναγνώριση
μαθημάτων)
*Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
*Υποστήριξη εισερχόμενων
αλλοδαπών φοιτητών μέσω
προσφοράς διαλέξεων και υλικού στην
Αγγλική
* Εύρεση και ενημέρωση/εισαγωγή
στοιχείων αποφοίτων
* Δυνατότητα επικαιροποίησης
στοιχείων αποφοίτων από τους ίδιους

1

Έρευνας υψηλού
επιπέδου και
διεθνούς
απήχησης

Στρατηγικός
στόχος 4(Σ4)
Διασφάλιση
Ποιότητας

Στρατηγικός
στόχος 5 (Σ5)
Ενίσχυση
Υποδομών

επιπέδου έρευνας
και σύνδεση με
την εκπαιδευτική
διαδικασία

Σ4.1 Ενθάρρυνση
συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων

Σ5.1 Ενίσχυση
Υποδομών

Ετήσιος αριθμός
δημοσιεύσεων που
προκύπτουν από
μάστερ/διδακτορικά
16
Ποσοστό
δημοσιοποίησης
αποτελεσμάτων
μεταπτυχιακών
εργασιών
66,67%

* Ενθάρρυνση φοιτητών για ένταξη στο
Μάστερ
* Υποστήριξη των φοιτητών κατά τη
συγγραφή των διπλωματικών
εργασιών

Επιτροπή Σπουδών

31/8/2019

* Ενθάρρυνση φοιτητών για ένταξη στο
Μάστερ
* Υποστήριξη των φοιτητών κατά τη
συγγραφή των διπλωματικών
εργασιών

Επιτροπή Σπουδών

31/8/2019

ΟΜΕΑ
Εκπρόσωποι Φοιτητών

31/8/2020

ΟΜΕΑ
Εκπρόσωποι Φοιτητών

31/8/2020

Δημοσιοποίηση της διαδικασίας και
της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης
των ερωτηματολογίων, προβολή της
σημασίας της διαδικασίας και του
αντίκτυπου που έχει στη βελτίωση της
διδασκαλίας και του ΠΠΣ
Δημοσιοποίηση της διαδικασίας και
της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης
των ερωτηματολογίων, προβολή της
σημασίας της διαδικασίας και του
αντίκτυπου που έχει στη βελτίωση της
διδασκαλίας και του ΠΠΣ

Ετήσιος Αριθμός
ερωτηματολογίων
από προπτυχιακούς
φοιτητές
2139

2200

Ετήσιος αριθμός
ερωτηματολογίων
από απόφοιτους
55

60

Μέσος αριθμός
θέσεων ανά αίθουσα
διδασκαλίας
80,22

120

*Δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας
*Ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων
υποδομών

Συνέλευση
Επιτροπή Κτιρίου

31/8/2020

Αναλογία ενεργών –
εγγεγραμμένων
φοιτητών ως προς
τον αριθμό των
σταθμών εργασίας
των προπτυχιακών
εργαστηρίων
14,83

8

*Δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας
*Ενίσχυση των υποδομών

Συνέλευση
Επιτροπή Κτιρίου
Επιτροπή Υπολογιστών

31/8/2020

