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ΑΓΡΑΜΜ
Α 

Αριστεία στη 

μάθηση και τη 
διδασκαλία 

Αύξηση του 

αριθμού των 
ενεργών φοιτητών  

 

Δ4.21 - Ετήσιο 
ποσοστό 

φοιτητών 

διάρκειας 
φοίτησης έως ν 

έτη 

72,58%   79.84%  

Διενέργεια έρευνας στους 

τελειόφοιτους για τους 

λόγους καθυστέρησης 
ολοκλήρωσης των 

σπουδών. 
Σταδιακή οικοδόμηση 

γνώσεων μέσω μαθημάτων 

'αλυσίδα' και 
προαπαιτούμενων. 

Υποστηρικτικά 
φροντιστήρια και 

δημιουργία ομάδων 

μελέτης. 
Εισήγηση προς τη 

Σύγκλητο για θεσμοθέτηση 
μερικής φοίτησης στο 

Π.Π.Σ. 
Εβδομάδα κινητοποίησης 

και ενημέρωσης των 

φοιτητών σχετικά με τις 
προοπτικές των 

αποφοίτων. 
Ενεργοποίηση του θεσμού 

του Ακαδημαϊκού 

Συμβούλου. 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
Ιδρύματος - Ομάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης - Συνέλευση 
Τμήματος - Μέλη ΔΕΠ και ΕΔιΠ 

31.08.2020 

Δ4.51- Ετήσιο 
ποσοστό 

φοιτητών 
διάρκειας 

φοίτησης από ν 
έως ν+1 έτη 

8,96% 
8.06% 

 
31.08.2020 

Δ4.22 - Ετήσιο 

ποσοστό 
φοιτητών 

διάρκειας 

φοίτησης από 
ν+1  έως ν+2 έτη 

5,38% 
4,84% 

 
31.08.2020 

Δ4.23 - Ετήσιο 
ποσοστό 

φοιτητών 

διάρκειας 
φοίτησης πάνω 

από ν+2 έτη 

13,08% 11.77% 31.08.2020 

Μείωση της μέσης 

διάρκειας 
ολοκλήρωσης των 

σπουδών 

Δ4.36 Ετήσιο 
ποσοστό 

αποφοίτων 
κανονικής 

διάρκειας 
σπουδών (ν έτη) 

0% 
10% 

 
31.08.2020 

Δ4.38 - Ετήσιο 

ποσοστό 
αποφοίτων 

διάρκειας 

σπουδών ν+1 έτη 
 

31,82% 
28,64% 

 
31.08.2020 



Δ4.40 - Ετήσιο 

ποσοστό 
αποφοίτων 

διάρκειας 
σπουδών ν+2 έτη 

27,27% 
24,54% 

 
31.08.2020 

Δ4.42- Ετήσιο 

ποσοστό 
αποφοίτων μη 

κανονικής 
διάρκειας 

σπουδών (πάνω 

από ν+2 έτη) 

40,91% 
36,82% 

 
31.08.2020 

Αριστεία στη 

μάθηση και τη 
διδασκαλία 

Βελτίωση της 

μαθησιακής 
διδασκαλίας 

Δ4.06 – Ποσοστό 
μαθημάτων με 

προαπαιτούμενα 

5,33% 10% 

Σταδιακή οικοδόμηση 

γνώσεων μέσω μαθημάτων 
'αλυσίδα' και 

προαπαιτούμενων 

Μέλη ΔΕΠ και ΕΔιΠ - Επιτροπή 

Προγράμματος Σπουδών – 
Συνέλευση Τμήματος - 

Σύγκλητος 

 

31.08.2020 

Δ.100 - Αριθμός 
θεωρητικών 

μαθημάτων με 
ανάθεση 

ατομικών ή 

ομαδικών 
εργασιών 

≈15 25 

Εισαγωγή νέων μεθόδων 

εξέτασης διάφορων της 

παραδοσιακής γραπτής 

εξέτασης. 

Μείωση των ωρών 

θεωρητικής διάλεξης.  

Ενίσχυση διδακτικών 

πρακτικών όπως 

ομαδοσυνεργατικά 

projects, εργαστηριακή 

εφαρμογή και βιωματική 

μάθηση.  

 

31.08.2020 

Δ.101 - Αριθμός 

θεωρητικών 
μαθημάτων 

γενικού 
υποβάθρου ή 

θεμελίωσης στις 

βασικές επιστήμες 

22 18 

Σύμπτυξη θεωρητικών 
μαθημάτων που περιέχουν 

αλληλοεπικαλύψεις στην 
διδακτέα ύλη 

Δημιουργία θεωρητικών 

μαθημάτων με συνοπτική 
επισκόπηση της διδακτέας 

ύλης 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Τμήματος – Συνέλευση 
Τμήματος - Σύγκλητος 

31.08.2020 



Ενίσχυση της 

φοιτητοκεντρικ
ής μάθησης 

Δ.102 - Αριθμός 

μαθημάτων στη 
διδασκαλία των 

οποίων 
χρησιμοποιούνται 

φοιτητικοκεντρικά 
εκπαιδευτικά 

εργαλεία 

σύμφωνα με το 
περίγραμμα 

≈5 ≈20 

Επιμόρφωση μελών ΔΕΠ 
και ΕΔΙΠ σχετικά με 

ζητήματα φοιτητοκεντρικής 
μάθησης. 

Αναθεώρηση των 
περιγραμμάτων των 

μαθημάτων αναφορικά με 

τις μεθόδους διδασκαλίας.  

Πρόεδρος και Διευθυντές 

Εργαστηρίων 
31.08.2020 

Συνεχής 

βελτίωση και 
επαναξιολόγηση 

του ΠΠΣ 

Δ.103 - Αριθμός 

εμπλεκόμενων 

μερών στο 
σχεδιασμό του 

ΠΠΣ 
 

5 – 

Σύγκλητος, 
Μέλη 

Συνέλευσης 
Τμήματος 

(ΔΕΠ 
Τμήματος, 

εκπρόσωποι 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
και 

φοιτητών) 

7 – να 
προστεθούν 

οι απόφοιτοι 

και 
εκπρόσωποι 

από την 
αγορά 

εργασίας 

Πρόσκληση εκπροσώπων 

αποφοίτων στην ετήσια 
συζήτηση για την 

αναμόρφωση του ΠΠΣ. 
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων 

από τους συνεργαζόμενους 
φορείς μέσω της Πρακτικής 

Άσκησης για τις δεξιότητες 

και γνώσεις που απαιτεί η 
αγορά εργασίας. 

 

Επιτροπή Προγράμματος 

Σπουδών - Συνέλευση του 
Τμήματος 

31.08.2020 

Αριστεία στην 

έρευνα 

Αύξηση των 

ερευνητικών 
επιδόσεων του 

ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

Δ3.36 - Μέσο 
συνολικό πλήθος  

εργασιών σε 
επιστημονικά 

περιοδικά με 

κριτές ανά μέλος 
ΔΕΠ 

67,93 74,72 

Ενίσχυση ερευνητικών 
συνεργασιών. 

Διοργάνωση Συνεδρίων και 
Ημερίδων υπό την αιγίδα 

του Τμήματος. 
Δημιουργία Ομάδας 

Εργασίας για διεκδίκηση 

χρηματοδότησης μέσω 
ερευνητικών 

προγραμμάτων. 
 

Διευθυντές Εργαστηρίων και 
Μέλη ΔΕΠ – Συνέλευση 

Τμήματος 

31.08.2020 

Αύξηση της 

αναγνωρισιμότη

τας της έρευνας 

Δ3.45- Μέσο 

συνολικό πλήθος  
αναφορών ανά 

μέλος ΔΕΠ 

1985 2184 

Διοργάνωση Ημερίδων για 

τη διάχυση της 
πληροφορίας που αφορά 

την ερευνητική 

δραστηριότητα του 
Τμήματος και τα 

αποτελέσματά της 

Συνέλευση Τμήματος - 

Πρόεδρος Τμήματος και Μέλη 

ΔΕΠ 

31.08.2020 



Διεθνοποίηση- 

Εξωστρέφεια 

Αύξηση των 
εισερχόμενων 

φοιτητών μέσω  
Erasmus και 

IAESTE  

Δ.104 - Ετήσιος 

αριθμός 
εισερχομένων 

φοιτητών μέσω 
ERASMUS και 

IAESTE σε όλα τα 
επίπεδα σπουδών  

≈26 36 

Αύξηση των 

προσφερόμενων 
μαθημάτων στην Αγγλική 

γλώσσα καθώς και των 
προσφερόμενων θέσεων 

πρακτικής εξάσκησης σε 
Εργαστήρια 

Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus 

- Μέλη ΔΕΠ 
31.08.2020 

Διαρκής 

βελτίωση της 

σύνδεσης με την 
αγορά εργασίας 

και της 
συνεργασίας 

μελών ΔΕΠ και 
αποφοίτων με 

ερευνητικούς, 

επιστημονικούς 
και 

πολιτισμικούς 
φορείς  

Δ.105 - Αριθμός 

ημερών 
υποχρεωτικής 

Πρακτικής 

Εξάσκησης σε 
φορείς εκτός 

Πανεπιστημίου 
 

41% 100% 
Θέσπιση υποχρεωτικής 

Πρακτικής Εξάσκησης σε 

φορείς εκτός ΓΠΑ  

Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών Τμήματος – Συνέλευση 

Τμήματος - Σύγκλητος 

31.08.2020 

Δ.106 - Συνολικός 

αριθμός ημερών 
Πρακτικής 

Εξάσκησης  
 

120 180 

Αύξηση συνολικής 

διάρκειας Πρακτικής 

Εξάσκησης σε ένα 
ακαδημαϊκό εξάμηνο  

Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών Τμήματος – Συνέλευση 

Τμήματος - Σύγκλητος 

31.08.2020 

 


