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Πρόλογος 

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θράκης, το 1973, υπήρξε η πρώτη οργανωμένη 

προσπάθεια ίδρυσης πολυεδρικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα και ειδικά στο 

χώρο της Θράκης. Ένα δύσκολο εγχείρημα, στα ανατολικά όρια της Ευρώπης, που 

συνδυάζει την ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της 

αποκατάστασης νέων επιστημονικών κλάδων και της προώθησης καινοτόμων 

γνωστικών αντικειμένων, παράλληλα με την ανάπτυξη των Διοικητικών 

Περιφερειών της ακριτικής Ελλάδας.  

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Θράκης, 47 χρόνια μετά την ίδρυσή του, βρίσκεται 

σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις, στο 5% - 10% των καλυτέρων Πανεπιστημίων 

του κόσμου και κατέχει μία από τις δυναμικότερες θέσεις παγκόσμια, μαζί με άλλα 

Ελληνικά ΑΕΙ, σε διεθνείς δημοσιεύσεις. Παράλληλα, η πρόσφατη εξωτερική 

αξιολόγηση όλων των μέχρι σήμερα Ακαδημαϊκών του Τμημάτων και η 

Πιστοποίηση του Εσωτερικού του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ανέδειξε 

την υψηλή ποιότητα του έργου που επιτελείται στους κόλπους του.  

Η επιστημονική ταυτότητα του Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε κυρίως 

μέσα από την ανάπτυξη νέων γνωστικών πεδίων και αντικειμένων, κατά το 

πλείστον διεπιστημονικών, στο επίπεδο τόσο των προπτυχιακών όσο και των 

μεταπτυχιακών σπουδών. Τα αντικείμενα αυτά ανταποκρίνονται τόσο στις 

ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις 

προσδοκίες των φοιτητών/ριών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε 

συνδυασμό με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  

Στο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της 

Θράκης, λειτουργούν σήμερα 8 Σχολές, 20 Τμήματα με 20 Προπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών και 58 Μεταπτυχιακά Προγράμματα, ενώ επιπρόσθετα 

υλοποιείται ένας πλούσιος συνδυασμός συμπληρωματικών ακαδημαϊκών, 

εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που 

απευθύνονται σε εθνικό ή διεθνές κοινό.  
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Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με 523 μέλη ΔΕΠ, 146 μέλη ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ και 224  

άτομα διοικητικό προσωπικό (116 άτομα μόνιμο και 108 ΙΔΑΧ), καθώς και 

πρόσθετο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό. Υποστηρίζει 

22230 ενεργούς φοιτητές των τριών θεσμικών κύκλων σπουδών και άνω των 150 

εκπαιδευομένων ανά έτος σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Η συνολική Πανεπιστημιακή Κοινότητα [προσωπικό, φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, 

εξωτερικοί επιστημονικοί & διοικητικοί συνεργάτες] ξεπερνά τα 25000 μέλη και 

είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος και ιδιωτικός φορέας στην Θράκη. 

Ο παρών στρατηγικός σχεδιασμός έχει ως στόχο τη διαρκή ποιοτική εξέλιξη της 

θέσης του Πανεπιστημίου Θράκης τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή 

πανεπιστημιακό χάρτη και συμπληρώνεται από αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο 

δράσης όπου περιγράφονται διεξοδικά επιμέρους στόχοι και ετήσια πλάνα 

δράσης καθώς και μια σειρά κανόνων και διαδικασιών που προσδιορίζουν σε 

ετήσια βάση τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την 

επίτευξη των στόχων. 
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Όραμα 

Ισχυρό Πανεπιστήμιο της Γνώσης και της Αριστείας 

Αποστολή 

Παραγωγή, μετάδοση και 

αξιοποίηση νέας γνώσης που 

να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας  

ζωής. 

Αξίες 

Προστασία και προώθηση της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας, της 

πανεπιστημιακής αυτονομίας, 

της ελευθερίας του λόγου, της 

ενσωμάτωσης, της ισότιμης 

πρόσβασης, της πολυμορφίας, 

της ποιότητας, της αειφορίας, 

της δημιουργικότητας και του 

κριτικού στοχασμού. 

 

Στόχοι 

❖ Ενίσχυση και αναβάθμιση 

του εκπαιδευτικού έργου 

❖ Υποστήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία που 

δραστηριοποιείται το Δ.Π.Θ. 

❖ Διεθνοποίηση και 

εξωστρέφεια 

❖ Πανεπιστήμιο ανοικτό στην 

κοινωνία με σεβασμό στις 

ευρωπαϊκές αξίες 

❖ Προσβάσιμο και βιώσιμο 

έξυπνο Πανεπιστήμιο 
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1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

❖ Ποιοτική αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών 

❖ Δημιουργία Νέων Ακαδημαϊκών Μονάδων/ΠΠΣ 

❖ Ανάπτυξη καινοτόμων ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών 

❖ Υποστήριξη Διδακτορικών Σπουδών 

❖ Καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας στην εκπαίδευση 

❖ Δημιουργία δομών σύμπραξης με τους κοινωνικούς εταίρους (Θερινά 

Σχολεία, Μουσεία, Παρατηρητήρια, Πρότυπα/Πειραματικά Σχολεία) 
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2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ Δ.Π.Θ. 

 

❖ Υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 

❖ Δημιουργία υποδομών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο 

❖ Ανάδειξη ισχυρών πεδίων έντασης διεπιστημονικής συνεργασίας και 

καινοτόμων εφαρμογών στην κοινωνία 

❖ Προσέλκυση χρηματοδότησης μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα 
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3. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

 

❖ Διεθνοποίηση σπουδών  

❖ Ενίσχυση της συμμετοχής του Ιδρύματος σε Προγράμματα Διεθνούς 

κινητικότητας 

❖ Ενεργός συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων (EUA, 

BUA, κτλ.) 

❖ Οργανωμένη συμμετοχή σε λίστες κατάταξης 

❖ Συστηματική και πολύπλευρη προβολή όλων των διαστάσεων του έργου 

και των δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
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4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

❖ Ενίσχυση της συμμετοχής του Ιδρύματος σε κέντρα και δράσεις με στόχο 

την κοινωνική ευημερία και ευαισθητοποίηση 

❖ Συνέργειες με κοινωνικούς εταίρους 

❖ Άνοιγμα της γνώσης στις τοπικές κοινωνίες 

❖ Προώθηση και καλλιέργεια των ευρωπαϊκών αξιών μέσα από τα ΠΠΣ και 

τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Ίδρυμα 
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5. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΞΥΠΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

❖ Ισότιμη πρόσβαση στις σπουδές και την εργασία 

❖ Αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας και παροχών προς τους φοιτητές 

❖ Καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας και της αειφορίας μέσα από τα ΠΠΣ 

και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Ίδρυμα 

❖ Υιοθέτηση έξυπνων συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών και 

αυτοματισμών για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης, της εργασίας και της 

καθημερινότητας στους χώρους του Ιδρύματος 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Για την επίτευξη του οράματός του, το Πανεπιστήμιο Θράκης επενδύει στην ποιότητα της 

ακαδημαϊκής του συγκρότησης, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην 

αύξηση της παραγωγικότητας του επιστημονικού και διοικητικού του προσωπικού, και 

δουλεύει στην κατεύθυνση της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και της επίλυσης 

προβλημάτων τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των τοπικών κοινωνιών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος 

αποτελεί η συλλογική δράση ακαδημαϊκού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και 

φοιτητών, η διαφάνεια και η λογοδοσία. 

Η παρακολούθηση και καταγραφή της προόδου στην επίτευξη των στόχων του 

Ιδρύματος πραγματοποιείται:  

• Μέσω προγραμματισμένων εσωτερικών αξιολογήσεων που διενεργεί η ΜΟ.ΔΙ.Π., 

• μέσω της ανάλυσης δεικτών αποτελεσματικότητας, 

• μέσω παρουσιάσεων των δεικτών επίτευξης των στόχων στα όργανα διοίκησης 

του Ιδρύματος (Πρόεδρο Τμήματος, Συνέλευση Τμήματος, Πρυτανικό Συμβούλιο, 

Σύγκλητο). 
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