
Στρατηγικός στόχος Στόχοι ποιότητας 
Κωδικός δείκτη 

(1)
Δείκτης μέτρησης (ονομασία) (2)

Τιμή ποσοτικού στόχου 

(τιμή δείκτη) (3)

Ενέργεις / δράσεις

(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα;)

Υπευθυνότητες

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;)

Αποτελέσματα 

Μετρήσεων (4)

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.1 μείωση του 

ριθμού εισακτέων.

Δ 4.16

Προσφερόμενες θέσεις εισακτέων στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις/προτεινόμενες θέσεις 

εισακτέων στο Τμήμα

120,00%
Αποστολή εγγράφων στο Υπουργείο για τον επιθυμητό 

αριθμό εισακτέων. Ο στόχος επιτεύχθηκε.
Πρόεδρος, ΓΣ 120,00%

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ2. Ενίσχυση των 

μεταπτυχιακών σπουδών. 2.2 

αύξηση αριθμού υποψηφίων 

διδακτόρων

Διδακτορικές διατριβές/μέλος ΔΕΠ 3,28%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό εργαστηριακών μαθημάτων 0,00%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό μαθημάτων με φροντιστήριο 0,00%Αύξηση του αριθμού των μαθημάτων με φροντιστήριο

Αύξηση εργαστηριακών μαθημάτων

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό μαθημάτων γενικών γνώσεων 6,25%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό μαθημάτων επιστημονικής περιοχής 62,50%
Μείωση των μαθημάτων επιστημονικής περιοχής. Ο στόχος 

επιτεύχθηκε.

Μείωση των μαθημάτων γενικών γνώσεων. Ο στόχος 

επιτεύχθηκε.

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό μαθημάτων υποβάθρου 14,06%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό Προαπαιτούμενων μαθημάτων 3,12%
Αύξηση του αριθμού των μαθημάτων με προαπαιτούμενο 

μάθημα

Μείωση των μαθημάτων υποβάθρου

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Ποσοστό μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής 57,03%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων 14,06%

28,09%

Αύξηση του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων

Αύξηση του αριθμού μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Ο 

στόχος επιτεύχθηκε.

Μείωση των υποχρεωτικών κατ' επιλογή μαθημάτων

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣΕνίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ1. Βελτίωση της δομής 

και της οργάνωσης των 

προπτυχιακών σπουδών. 1.1. 

Αναμόρφωση ΠΠΣ

Δ 4.09

Δ 4.11

Δ 4.12

12,00%

75,00%

5,00%

6,00%

5,00%

Δ 4.03

Δ 4.04

Δ 4.05

Δ 4.06

Δ 4.07

Δ 4.08

Δ 3.02

18,00%

28,00%

43,00%

4,50%

3,00%

Ενίσχυση της ενημέρωσης των φοιτητών. Μεγαλύτερη 

προβολή των προσκλήσεων υποβολή υποψηφιοτήτων. Ο 

στόχος επιτεύχθηκε.

Επιτροπή ΠΠΣ ΟΜΕΑ, ΓΣ



Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών.  6.2 Έγκαιρη 

ολοκλήρωση των 

προπτυχιακών σπουδών

Δ 4.21 Φοιτητές με φοίτηση έως ν έτη/ανά έτος 60,00%

Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης, αύξηση της 

παρακολούθησης των μαθημάτων, ενίσχυση της εμπλοκής 

στη μαθησιακή διαδικασία κατα τη διάρκεια του εξαμήνου, 

ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών στα μαθήματα.

Επιτροπή ΠΠΣ. Μέλη ΔΕΠ 48,67%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.3 Μείωση της 

Καθυστέρησης για τη λήψη 

πτυχίου

Δ 4.51 Φοιτητές με φοίτηση από ν  ως ν+1 έτη/έτος  60,00%

Παροχή κινήτρων για την εκπόνηση εργασιών στη διάρκεια 

του εξαμήνου, ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας 

με τους συμβούλους σπουδών του Τμήματος, προώθηση της 

σύνδεσης της θεωρίας με την ερευνα, ενίσχυση της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους συμβούλους 

σουδών του Τμήματος

Επιτροπή ΠΠΣ. ΜέληΔΕΠ 48,67%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.4 Περιορισμός 

της ως δύο επιπλέον ετών 

φοίτησης

Δ 4.22 Φοιτητές με φοίτηση από ν+1  ως ν+2 έτη/έτος  3,50%

Ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

συμβούλους σπουδών, ενίσχυση της επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους Καθηγητές του Τμήματος, παρακίνηση 

των φοιτητών για επικοινωνία και συνεργασία με τους 

Καθηγητές, διοργάνωση συμβουλευτικών συναντήσεων με 

τους  Καθηγητές του Τμήματος.  Ο στόχος επιτεύχθηκε.

Επιτροπή ΠΠΣ. ΜέληΔΕΠ 3,45%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια.

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.6 Ενίσχυση της 

φοίτησης αλλοδαπών 

φοιτητών

Δ 4.25 Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών/έτος 2,00%

Αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων μαθημάτων στην 

αγγλική, ενίσχυση της προβολής του Τμήματος και του 

ΠΠΣ σε διεθνή εκπαιδευτικά fora, προώθηση της 

ακαδημαϊκής συνεργασίας με πανεπιστημιακά τμήματα του 

εξωτερικού, συμμετοχή του Τμήματος σε προγράμματα 

ακαδημαϊκών ανταλλαγών.

Επιτροπή Erasmus. ΟΜΕΑ 0,10%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Προσβάσιμο και βιώσιμο έξυπνο 

πανεπιστήμιο

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.7 Ενίσχυση της 

φοίτησης ΑμΕΑ

Δ 4.27 Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ/έτος 1,00%

Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής για την 

παρακολούθηση των διαλέξεων από ΑμΕΑ, βελτίωση των 

δυνατοτήτων πρόσβασης στο κτίριο και τις αίθουσες για 

άτομα με προβλήματα κίνησης, όρασης, ενίσχυση του 

εθελοντισμού μεταξύ των φοιτητών για την καθιέρωση του 

θεσμού του "Συντρόφου μελέτης".

Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή ΠΠΣ 0,62%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Προσβάσιμο και βιώσιμο έξυπνο 

πανεπιστήμιο

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.7 Ενίσχυση της 

φοίτησης ΑμΕΑ

Δ 4.28 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ/έτος 1,50%

Ενίσχυση του εθελοντισμού μεταξύ των φοιτητών για την 

καθιέρωση του θεσμού του "Συντρόφου μελέτης", 

συνεργασία για επιμόρφωση και υλικοτεχνικές λύσεις με τη 

Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ., 

αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τους συλλόγους 

ΑμΕΑ για τις ενέργειες του Τμήματος σχετικά.

Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή ΠΠΣ 0,62%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Προσβάσιμο και βιώσιμο έξυπνο 

πανεπιστήμιο

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.7 Ενίσχυση της 

φοίτησης ΑμΕΑ

Δ 4.29 Απόφοιτοι ΑΜΕΑ/έτος 2,00%

Ενίσχυση του εθελοντισμού μεταξύ των φοιτητών για την 

καθιέρωση του θεσμού του «Συντρόφου μελέτης», 

συνεργασία για επιμόρφωση και υλικοτεχνικές λύσεις με τη 

Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ., 

αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τους συλλόγους 

ΑμΕΑ για τις ενέργειες του Τμήματος σχετικά.

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού.  

3.3. Βελτίωση του ποσοστού 

υποστήριξης ΠΠΣ από 

ανθρώπινους πόρους του 

Τμήματος

Δ 3.22
Αναθέσεις εσωτερικής διδασκαλίας σε 

ΔΕΠ/έτος
12,00%

Ενδυνάμωση της διεπιστημονικότητας στη διδασκαλία - 

ενίσχυση της συνδδασκαλίας αντικειμένων από μέλη του 

Τμήματος.

Επιτροπή ΠΠΣ. Μέλη ΔΕΠ. ΓΣ

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού.  

3.3. Βελτίωση του ποσοστού 

υποστήριξης ΠΠΣ από 

ανθρώπινους πόρους του 

Τμήματος

Δ 4.49 Διδάσκοντες άλλων τμημάτων/έτος 20,00%
Μείωση του ποσοστού διδασκόντων άλλων Τμημάτων – 

Επένδυση στο επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος.
Επιτροπή ΠΠΣ. Μέλη ΔΕΠ. ΓΣ 37,50%



Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.1 

Αύξηση του αριθμού 

υποβολών ερευνητικών 

έργων.

Δ 3.52 Ενεργά έργα μεσαίου προϋπολογισμού/έτος 85,00%
Διεκδικηση έργων μεσίου ή μεγάλου προϋπολογισμού  για 

την ενίσχυση της ενασχόλησης νέων ερευνητών

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ
50,00%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.3 

Προσέλκυση νέων 

ερευνητών.

Δ 3.55
Πλήθος εξωτερικών συνεργατών ανά ενεργό 

έργο/έτος
2,50%

Προσέλκυση εξωτερικών συνεργατών μέσω της ανάληψης 

υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ
0,26%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού.  

3.3. Βελτίωση του ποσοστού 

υποστήριξης ΠΠΣ από 

ανθρώπινους πόρους του 

Τμήματος

Δ 4.49 Διδάσκοντες άλλων τμημάτων/έτος 20,00%
Μείωση του ποσοστού διδασκόντων άλλων Τμημάτων – 

Επένδυση στο επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος.
Επιτροπή ΠΠΣ. Μέλη ΔΕΠ. ΓΣ 37,50%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.1 

Αύξηση του αριθμού 

υποβολών ερευνητικών 

έργων.

Έργα με συντονιστή ΔΕΠ του τμήματος/έτος  66,66%

Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. 

3.1 Ενίσχυση του 

επιστημονικού δυναμικού 

του Τμήματος. 

Προσλήψεις ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ/'ετος 0,00%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

33,33%

0,00%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.1 

Αύξηση του αριθμού 

υποβολών ερευνητικών 

έργων.

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.1 

Αύξηση του αριθμού 

υποβολών ερευνητικών 

έργων.

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.1 

Αύξηση του αριθμού 

υποβολών ερευνητικών 

έργων.

Εργα ΕΣΠΑ/έτος

Ανταγωνιστικά έργα στο σύνολο των ενεργών 

έργων του Τμήματος

Έργα από εθνικές εταιρείες/έτος 60,00%

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.2 

Ενίσχυση των ερευνητικών 

συνεργειών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος

Έργα από διεθνείς εταiρείες ανά έτος 13,33%

Δ 3.51

Δ 3.50

Δ 3.10

Δ3.47

Δ 3.49

Δ 3.48

10,00%

10,00%

65,00%

5,00%

70,00%

15,00%

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Ενίσχυση της 

επικοινωνίας του Τμήματος με την εκπαιδευτική και 

επιστημονική κονότητα

Διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων από μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος στο ρόλο του συντονιστή. Ο στόχος 

επιτεύχθηκε.

Αύξηση του αριθμύ ερευνητικών υποβολών για 

προγράμματα ΕΣΠΑ

Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών έργων από μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος μέσω υποβολής προτάσεων

Προβολή του επιστημονικού έργου του Τμήματος-Αύξηση 

του αριθμού υποβολών ερευνητικών προτάσεων

Αύξηση του αριθμού υποβολών ερευνητικών προτάσεων-

Ενίσχυση της ερενητικής εξωστρέφεις μελών ΔΕΠ

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ

Πρόεδροσ, ΓΣ

Επιτροπή έρευνας. Διευθυντές 

Εργαστηρίων. Μέλη ΔΕΠ



Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

5.2 Ενίσχυση της 

συμμετοχής σε συνέδρια με 

το σύστημα κριτών

Δ 3.39
Πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων 

με κριτές/ΔΕΠ
35,00%

Ενθάρρυνση της παρουσίας με εισήγηση  πρωτότυπης 

έρευνας σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με 

κριτές. Ο στόχος επιτεύχθηκε.

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ
47,91%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

5.2 Ενίσχυση της 

συμμετοχής σε συνέδρια 

χωρίς κριτές

Δ 3.40
Πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων 

χωρίς κριτές/ΔΕΠ
20,00%

Μείωση της συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρι χωρίς το 

σύστημα κριτών. Ο στόχος επιτεύχθηκε.

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ
9,02%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

5.3 Ενίσχυση της προβολής 

του επιστημονικού έργου για 

την ενίσχυση του αριθμού 

αναφορων/ετεροαναφορών

Δ 3.44 Πλήθος συνεδρίων Τμήματος ανά έτος 7
Διατήρηση της συχνότητας οργάνωσης επιστημονικών 

συνεδρίων

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ
2

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

5.3 Ενίσχυση της προβολής 

του επιστημονικού έργου για 

την ενίσχυση του αριθμού 

αναφορων/ετεροαναφορών

Δ 3.45 Πλήθος αναφορών/ΔΕΠ 500

Επικέντρωση στην προβολή του επστημονικού έργου μέσω 

της μεγαλύτερης συμμετοχής σε βάσεις δεδομένων κι 

ψηφιακούς τόπους ανάρτησης και διαμοιρασμού 

επιστημονικών πηγών

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ. Ο στόχος 

επιτεύχθηκε.

679

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

5.3 Ενίσχυση της προβολής 

του επιστημονικού έργου για 

την ενίσχυση του αριθμού 

αναφορων/ετεροαναφορών

Δ 3.46 Μέσο πλήθος διεθνώς βραβείων/ΔΕΠ 2,1

Διατήρηση του ποσοστού απονομής διεθνών βραβείων και 

διακρίσεων σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο στόχος 

επιτεύχθηκε.

Επιτροπή έρευνας, Διευθντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ.
2,1

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.8 Ενίσχυση της 

κινητικότητας των φοιτητών

Δ 4.30
Εξερχόμενοι εγγεγραμμένοι φοιτητές με 

Erasmus/έτος 
3,00%

Ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών του 

Τμήματος, εντονότερη δραστηριοποίηση της επιτροπής 

Erasmus του Τμήματος στην ενημέρωση και ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των φοιτητών, διοργάνωση ενημερωτικών 

συναντήσεων, ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με 

Τμήματα του εξωτερικού.

Επιτροπή Erasmus. Μέλη ΔΕΠ.  0,05%

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.8 Ενίσχυση της 

κινητικότητας των φοιτητών

Δ 4.31
Εξερχόμενοι  φοιτητές με Erasmus/σύνολο 

μετακινηθέντων 
75,00%

Προβολή του Τμήματος στο εξωτερικό, ενίσχυση των 

συνεργασιών με Τμήματα του εξωτερικού, αύξηση των 

προσφερόμενων μαθημάτων στην αγγλική, παρακολούθηση 

προκηρύξεων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών άλλων 

από Erasmus. Ο στόχος επιτεύχθηκε

Επιτροπή Erasmus. Μέλη ΔΕΠ.  100,00%

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.8 Ενίσχυση της 

κινητικότητας των φοιτητών

Δ 4.34
Εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus/σύνολο ενεργών 

φοιτητών 
3,00%

Ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών του 

Τμήματος, εντονότερη δραστηριοποίηση της επιτροπής 

Erasmus του Τμήματος στην ενημέρωση και ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των φοιτητών, διοργάνωση ενημερωτικών 

συναντήσεων, ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με 

Τμήματα του εξωτερικού

Επιτροπή Erasmus. Μέλη ΔΕΠ.  0,11%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

ΣΣ4. Ενίσχυση της 

ερευνητικής 

χρηματοδότησης. 

Υποστήριξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. 4.2 

Ενίσχυση των ερευνητικών 

συνεργειών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος

Έργα από διεθνείς εταiρείες ανά έτος 13,33%Δ 3.50

34,00%
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές/ΔΕΠ

5.1 Ενίσχυση δημοσιεύσεων 

επιστημονικού έργου σε 

περιοδικά με σύστημα 

κριτών

Δ 3.36
Προσανατολισμός υποβολής εργασιών για δημοσίεσυη σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο στόχος υπεκαλύφθηκε.

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

5.1 Ενίσχυση δημοσιεύσεων 

επιστημονικού έργου σε 

περιοδικά με σύστημα 

κριτών

Δ 3.37
Πλήθος επιστημονικών εργασιών σε 

επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές/ΔΕΠ
10,00%

Περιορισμός υποβολής εργασιών για δημοσίεσυη σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο στόχος επιτεύχθηκε.

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ
9,00%

Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία

15,00%

27,00%

Αύξηση του αριθμού υποβολών ερευνητικών προτάσεων-

Ενίσχυση της ερενητικής εξωστρέφεις μελών ΔΕΠ

Επιτροπή έρευνας, Διευθυντές 

Εργαστηρίων, μέλη ΔΕΠ



Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ6. Μείωση των εισακτέων 

και του χρόνου λήψης 

πτυχίου – Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και της 

διεθνούς κινητικότητας των 

φοιτητών. 6.8 Ενίσχυση της 

κινητικότητας των φοιτητών

Δ 4.35
Εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus/σύνολο 

ενεργών φοιτητών  
2,00%

Προβολή του Τμήματος στο εξωτερικό, ενίσχυση των 

συνεργασιών με Τμήματα του εξωτερικού, αύξηση των 

προσφερόμενων μαθημάτων στην αγγλική.

Επιτροπή Erasmus. Μέλη ΔΕΠ.  0,00%

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. 

3.2 Ενίσχυση της 

εξωστρέφειας και 

κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού

Δ 3.18

Εξερχόμενα ΔΕΠ Erasmus/έτος 

20,00%

Ενίσχυση της ακαδ. κινητικότητας των μελών ΔΕΠ με 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus 

Επιτροπή Erasmus. Μέλη ΔΕΠ.  0,00%

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. 

3.2 Ενίσχυση της 

εξωστρέφειας και 

κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού

Δ 3.19

Εισερχόμενα ΔΕΠ Erasmus/μέλος ΔΕΠ

5,00%

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος και των 

επιστημονικών συνεργασιών των μελών ΔΕΠ δια της 

ενθάρρυνσης υπογραφής μνημονίων συνεργασίας με 

ΑΕΙ της αλλοδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus +.

Επιτροπή Erasmus. ΟμΕΑ. Μέλη 

ΔΕΠ.  
0,00%

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

ΣΣ3. Ενίσχυση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. 

3.2 Ενίσχυση της 

εξωστρέφειας και 

κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού

Δ 3.21

Συμμετοχή ΔΕΠ σε προγράμματα εκπ/κων 

συνεργασιών

40,00%

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος και των 

επιστημονικών συνεργασιών των μελών ΔΕΠ με 

ιδρύματα του εξωτερικού και ενθάρρυνση ενίσχυσης 

της παρουσίας σε διεθνείς επιστημονικές 

συναντήσεις. Ανταπόκριση σε προσκλήσεις 

ακαδημαϊκής συνεργασίας.

ΟμΕΑ. Μέλη ΔΕΠ.  0,00%

(5): Προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: {Στήλη (4) - Στήλη (3)}*100/Στήλη (4)

(1): Συμπληρώνεται ο κωδικός του Δείκτη Μέτρησης

(2): Συμπληρώνεται η ονομασία κάθε Δείκτη Μέτρησης όπως αυτή περιέχεται στην Απόφαση Στοχοθεσίας του συγκεκριμένου Φορέα

(3): Συμπληρώνεται ο επιθυμητός ποσοτικός στόχος που ο Φορέας θέτει για κάθε Δείκτη Μέτρησης

(4): Συμπληρώνεται το αποτέλεσμα που προέκυψε από τη μέτρηση κάθε Δείκτη Μέτρησης



Κωδικός δείκτη (2) Δ 4.03 Ονομασία Δείκτη Μέτρησης: (3)

Τιμή ποσοτικού στόχου (τιμή δείκτη): (4) 18,00% Αποτέλεσμα Μέτρησης: (5) 14,06% Απόκλιση (Ποσοστό): (6)

Έντυπο 3

(1): Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνον για τις περιπτώσεις εκείνες που εμφανίζεται απόκλιση μεταξύ του στόχου που το Τμήμα έχει θέσει για το συγκεκριμένο Δείκτη Μέτρησης και του 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (1)

Ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων

3,94%

Αιτίες Απόκλισης:

Η χρονική απόσταση από την εξωτερική αξιολόγηση έως τη μέτρηση του στόχου είναι ελάχιστη.

Διορθωτικές Ενέργειες:

Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα αυξηθούν στην ερχόμενη αναθεώρηση του προγράμματος προπτυχιακών 

σπουδών του ΤΙΕ. 

(2): Θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση με τον κωδικό δείκτη που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Δείκτη Μέτρησης στο έντυπο "ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ"

(3): Συμπληρώνεται η ονομασία του Δείκτη Μέτρησης όπως αυτή περιέχεται στο έντυπο  "ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ"  του συγκεκριμένου Τμήματος

(4): Συμπληρώνεται ο επιθυμητός ποσοτικός  στόχος που το Τμήμα θέτει για το συγκεκριμένο Δείκτη Μέτρησης, όπως αυτός έχει ήδη δηλωθεί στη στήλη 3 του εντύπου  "ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ" 

(5): Συμπληρώνεται το αποτέλεσμα της μέτρησης του συγκεκριμένου Δείκτη Μέτρησης από τη Στήλη (4) του εντύπου "ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ"

(6): Προκύπτει από τη στήλη (5) του εντύπου "ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ" για το συγκεκριμέμο Δείκτη Μέτρησης  σε σχέση με την στήλη 4 του παρόντος εντύπου


