Η ρςοαςηγική ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ
Όοαμα και Απξρςξλή:
Σε έμα δσμαμικό και ςαυέχπ μεςαβαλλόμεμξ διεθμέπ πεοιβάλλξμ, ςξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ σπηοεςεί ςημ ςξπική, εθμική και
πεοιτεοειακή κξιμχμία και ξικξμξμία ποξάγξμςαπ ςημ επιρςήμη ρςξ εσούςεοξ τάρμα ςχμ ξικξμξμικώμ και κξιμχμικώμ
επιρςημώμ, ςχμ επιρςημώμ ςηπ πληοξτξοίαπ και ςχμ ςευμώμ, επιδιώκξμςαπ ςημ αοιρςεία με όοξσπ κξιμχμικήπ εσαιρθηρίαπ υχοίπ
απξκλειρμξύπ και καλλιεογώμςαπ εσούςεοα ςημ παιδεία και ςξμ πξλιςιρμό.
Όοαμα ςξσ Παμεπιρςημίξσ είμαι μα αμαδειυθεί ρε έμα διεθμώπ καςανιχμέμξ Αμώςαςξ Δκπαιδεσςικό Ίδοσμα ςχμ επιρςημξμικώμ
πεδίχμ πξσ θεοαπεύει,
● επιδιώκξμςαπ ςημ εοεσμηςική και διδακςική αοιρςεία μέρα από διαδικαρίεπ ρσμευξύπ βελςίχρηπ,
● εμρςεομιζόμεμξ μια πξλιςική ενχρςοέτειαπ μέρα από έμα διεθμέπ δίκςσξ ρσμεογαριώμ με εοεσμηςικξύπ και εκπαιδεσςικξύπ
ξογαμιρμξύπ.
Για ςημ επίςεσνη ςξσ μακοξποόθερμξσ ξοάμαςόπ ςξσ και ςη ρςήοινη ςηπ διαυοξμικήπ απξρςξλήπ ςξσ, ςξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ
καςά ςημ πεοίξδξ 2018–2022 θα ειράγει και θα εταομόρει διαδικαρίεπ ρςοαςηγικξύ ρυεδιαρμξύ ρε επίπεδξ Ιδούμαςξπ, Συξλώμ
και Τμημάςχμ πξσ ρςξυεύξσμ ρςημ επίςεσνη και διαςήοηρη μιαπ δσμαμικήπ ιρξοοξπίαπ αμάμερα ρε:
● Σςήοινη ςηπ αοιρςείαπ ρςη διδαρκαλία και διαρτάλιρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ρπξσδώμ για ςξ ρύμξλξ ςξσ τξιςηςικξύ πληθσρμξύ,
● Έμταρη ρςημ εοεσμηςική αοιρςεία και ανιξπξίηρη ςχμ ξικξμξμικώμ και κξιμχμικώμ απξςελερμάςχμ ςηπ ρςξ πλαίριξ ςηπ
Δσοχπαψκήπ πξλιςικήπ ένσπμηπ πεοιτεοειακήπ ενειδίκεσρηπ,
● Δμβάθσμρη ςηπ γμώρηπ ρςα σπάουξμςα επιρςημξμικά πεδία και διεοεύμηρη μέχμ πεδίχμ με εμίρυσρη ςηπ διεπιρςημξμικήπ
ποξρέγγιρηπ,
● Σσμευή ποξρχπική αμάπςσνη ςξσ ακαδημαψκξύ και διξικηςικξύ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ και ανιξπξίηρηπ ςηπ ρςημ σπηοερία
ςξσ Ιδούμαςξπ,
● Δμπλξσςιρμό ςηπ μαθηριακήπ εμπειοίαπ ςχμ τξιςηςώμ και ρσμβξλήπ ςξσπ ρςα κξιμχμικά και πξλιςιρςικά δοώμεμα ςηπ
πόληπ ςηπ Θερραλξμίκηπ,
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● Αμάδεινη ςξσ ιδούμαςξπ ρε πεοιτεοειακό πόλξ καιμξςξμίαπ μέρα από ρσμεογαρίεπ με επιυειοήρειπ, τξοείπ και
ξογαμιρμξύπ ςηπ ποαγμαςικήπ ξικξμξμίαπ, ςξσ εσούςεοξσ δημόριξσ ςξμέα και ςηπ κξιμχμίαπ ςχμ πξλιςώμ, με ρεβαρμό
ρςημ πξλσπξλιςιρμικόςηςα και διατξοεςικόςηςα.
Τξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ χπ εκ ςηπ υχοξθέςηρήπ ςξσ ρςημ πόλη ςηπ Θερραλξμίκηπ, διαυοξμικό κέμςοξ εμπξοίξσ και ςόπξπ
ρσμάμςηρηπ αμθοώπχμ και πξλιςιρμώμ, εσμξείςαι μα αμαπςύνει ρσμέογειεπ και ξικξμξμίεπ πεδίξσ με άλλξσπ τξοείπ ςηπ πόληπ και
ςηπ εσούςεοηπ πεοιτέοειαπ ρςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη, με εοεσμηςικά κέμςοα, αλλά και με τξοείπ επιυειοημαςικόςηςαπ, π.υ.
επιμεληςήοια, ρσμδέρμξσπ επιυειοήρεχμ, διακοαςικξύπ επιυειοημαςικξύπ τξοείπ, κλπ. ώρςε μα ρσμβάλλει ρςξ ρυεδιαρμό και
αμάπςσνη ποξγοαμμάςχμ ρπξσδώμ ρε ποξπςσυιακό, μεςαπςσυιακό, και διδακςξοικό επίπεδξ πξσ θα παοάγξσμ και διαυέξσμ
γμώρη, ενειδικεσμέμξ δσμαμικό, και καιμξςξμίεπ ρε ξοιζόμςιεπ δοάρειπ πξσ εμςάρρξμςαι ρςξμ πεοιτεοειακό αμαπςσνιακό
ρυεδιαρμό, όπχπ ρσμδσαρμέμεπ μεςατξοέπ, δίκςσα επικξιμχμιώμ, αμαπςσνιακά διαρσμξοιακά δίκςσα, ςξσοιρςικά και
αγοξςξδιαςοξτικά ρυήμαςα, κ.ά.
Δναιςίαπ ςηπ εγγύςηςάπ ςξσ με ςημ πεοιξυή ςχμ Βαλκαμίχμ και ςηπ Νξςιξαμαςξλικήπ Δσοώπηπ γεμικόςεοα είμαι ρε θέρη μα
αμαπςύνει εκπαιδεσςικά και εοεσμηςικά δίκςσα με τξοείπ ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςχμ γειςξμικώμ υχοώμ, και γεμικόςεοα
μα αμαδειυθεί χπ ςξ κέμςοξ εμόπ cluster Παμεπιρςημίχμ πξσ θα ρσμβάλλξσμ με ρςοαςηγικέπ δοάρειπ ρςη διαρσμξοιακή
ρσμεογαρία και αμάπςσνη.
Για μα είμαι απξςελερμαςικέπ ξι ποξαματεοόμεμεπ διαδικαρίεπ ρςοαςηγικξύ ρυεδιαρμξύ υοειάζεςαι μα λαμβάμξσμ σπόφη ςημ
ποαγμαςικόςηςα όςι ςα παμεπιρςήμια υαοακςηοίζξμςαι από λειςξσογική ασςξμξμία ςχμ Συξλώμ και ςχμ Τμημάςχμ. Ωπ εκ ςξύςξσ,
ξι ποσςαμικέπ αουέπ και η Σύγκληςξπ ξτείλξσμ μα εμθαοούμξσμ ςημ αμάπςσνη
μιαπ ενχρςοετξύπ, ρςοαςηγικά
ποξραμαςξλιρμέμηπ κξσλςξύοαπ ρςα Τμήμαςα. Η μέθξδξπ πξσ σπηοεςεί ασςήμ ςημ ποξρέγγιρη είμαι εκείμη ςχμ «ρςοαςηγικώμ
ποχςξβξσλιώμ». Οι ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ για ςημ πεοίξδξ 2018 – 2022 πξσ ειρηγήθηκε ξ Πούςαμηπ, έυξμςαπ λάβει σπόφη
ςξσ ςιπ ποξςάρειπ ςηπ ΜΟ.ΔΙ.Π. και θα εγκοιθξύμ από ςη Σύγκληςξ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ
παοακάςχ Σςοαςηγικό Συέδιξ Δοάρηπ 2018-2022.
Οι ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ, ξι ξπξίεπ θα ποαγμαςξπξιηθξύμ ρε βάθξπ ςοιεςίαπ, ρςξυεύξσμ: ατεμόπ μεμ ρςημ εμεογξπξίηρη
ςξσ ρσμόλξσ ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ ςξσ παμεπιρςημίξσ για ςημ ενειδίκεσρη και επίςεσνη ςχμ ρςοαςηγικώμ ρςόυχμ ςξσ
ιδούμαςξπ, ατεςέοξσ δε ρςημ εμίρυσρη ςηπ κξσλςξύοαπ ξλικήπ πξιόςηςαπ ρςημ εκπαίδεσρη. Η ποόξδξπ ρςημ καςεύθσμρη ςηπ
επίςεσνηπ ςχμ ρςοαςηγικώμ ρςόυχμ μεςοάςαι ρε εςήρια βάρη με αμςίρςξιυξσπ δείκςεπ. Τσυόμ απαοαίςηςεπ διξοθχςικέπ δοάρειπ
απξταρίζξμςαι από ςξμ Πούςαμη, ξ ξπξίξπ μπξοεί επιπλέξμ μα ειρηγηθεί ρςη Σύγκληςξ ςημ ποξρθήκη μέχμ ρςοαςηγικώμ
ποχςξβξσλιώμ, ή ςημ απόρσορη ήδη στιρςαμέμχμ.
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Σςοαςηγικό Σχέδιξ Δοάρηπ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ 2018 - 2022
Σςοαςηγική ρε επίπεδξ ιδούμαςξπ.
Τξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ, λαμβάμξμςαπ σπόφη όλα ςα παοαπάμχ, για ςημ πεοίξδξ 2018 – 2022 έυει θέρει πέμςε ρςοαςηγικξύπ
ρςόυξσπ ρε επίπεδξ ιδούμαςξπ, πξσ σπξρςηοίζξμςαι άμερα με ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ ξι ξπξίεπ ρσμβάλλξσμ με άμερξ και
μεςοήριμξ ςοόπξ ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ ασςώμ. Οι ρςοαςηγικξί ρςόυξι έυξσμ καςηγξοιξπξιηθεί με βάρη ςημ ενχςεοική και
ερχςεοική ερςίαρη ςξσ Ιδούμαςξπ, έςρι ώρςε μα ρσμειρτέοξσμ, ατεμόπ μεμ ρςημ επιςσυία ςξσ παμεπιρςημίξσ ρςξ ενχςεοικό
πεοιβάλλξμ, ατεςέοξσ δε, ρςημ ποξώθηρη ςχμ απαιςξύμεμχμ ερχςεοικώμ αλλαγώμ.
Αματξοικά με ςημ ενχςεοική ερςίαρη, ξι αμςίρςξιυξι ρςοαςηγικξί ρςόυξι είμαι:
1. Διεθμείπ ρσμεογαρίεπ με ΑΔΙ και εοεσμηςικξύπ ξογαμιρμξύπ για ςημ επίςεσνη εοεσμηςικήπ αοιρςείαπ.
2. Σσμεογαρία με τξοείπ και ξογαμιρμξύπ ςηπ πεοιτεοειακήπ ξικξμξμίαπ & κξιμχμίαπ για ςημ αμάδεινη ςξσ παμεπιρςημίξσ ρε
πόλξ καιμξςξμίαπ.
Με ςξμ τιλόδξνξ ασςό ρσμδσαρμό, ςξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ επιδιώκει μα θέρει ςξ ρςοαςηγικό ςξσ ρςίγμα ςόρξ ρε
πεοιτεοειακό όρξ και ρε διεθμέπ επίπεδξ. Οι ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ ρε επίπεδξ ιδούμαςξπ πξσ ρςηοίζξσμ ςξσπ παοαπάμχ
δύξ ρςόυξσπ είμαι:
1. Δημιξσογία απξςελερμαςικξύ μηυαμιρμξύ για ςημ εκπόμηρη/σλξπξίηρη ρυεδίξσ δοάρηπ για ςημ αμάπςσνη ενχςεοικώμ
ρσμεογαριώμ. Οι δείκςεπ με ςξσπ ξπξίξσ θα παοακξλξσθείςαι από ςημ ΜΟ.ΔΙ.Π. η ποχςξβξσλία είμαι: (α) Αοιθμόπ μέχμ
ρσμεογαριώμ με ΑΔΙ & εοεσμηςικξύπ ξογαμιρμξύπ, (β) εςήριξπ αοιθμόπ αματξοώμ εκποξρώπχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ρε
ρσμβξσλεσςικέπ δξμέπ ςηπ Πεοιτέοειαπ, ςξσ Δήμξσ, κλαδικώμ τξοέχμ κλπ.
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2. Δημιξσογία δεναμεμήπ ρκέφηπ (Think Tank) μελώμ ΔΔΠ με εμπειοία ρςιπ διεθμείπ εοεσμηςικέπ ρσμεογαρίεπ. Η
ποχςξβξσλία ξδηγεί ρςη δημιξσογία μιαπ άςσπηπ δξμήπ και ξ ρυεςικόπ δείκςηπ είμαι ξ εςήριξπ αοιθμόπ εογαρςηοίχμ
(workshops) πξσ ξογαμώμει και εκςελεί η δξμή ασςή.
3. Σύρςαρη Δπιςοξπήπ για ςημ Ανιξπξίηρη ςξσ European Universities Initiative. Ο άμερξπ ρςόυξπ ςηπ ποχςξβξσλίαπ είμαι
μα καςαρςεί ςξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ Associate Member ρε έμα δίκςσξ εμςόπ ςηπ ποξγοαμμαςικήπ πεοιόδξσ.
4. Δημιξσογία ηλεκςοξμικξύ Ιδοσμαςικξύ Απξθεςηοίξσ (ΙΔ.ΑΠ.) ρςξ πλαίριξ μιαπ πξλιςικήπ open-access όρξμ ατξοά ςιπ
δημξριεύρειπ ςχμ μελώμ ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ (affiliation Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ). Οι δείκςεπ με ςξσπ
ξπξίξσπ θα παοακξλξσθείςαι από ςη ΜΟ.ΔΙ.Π. η ποχςξβξσλία είμαι:
(α) Δςήριξπ αοιθμόπ καςαυχοημέμχμ δημξριεύρεχμ,
(β) πξρξρςό (%) δημξριεσμέμχμ Αμξικςήπ Ποόρβαρηπ (Α.Π.) επί ςχμ καςαςεθειμέμχμ:
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇 ό𝜎 𝛿𝜂𝜇𝜊𝜍𝜄𝜀 ύ𝜍𝜀𝜔𝜈 𝜍𝜏𝜊 𝛪𝛥.𝛢𝛱 . 𝜇𝜀 𝛢.𝛱.
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅 ό𝜎 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇 ό𝜎 𝛿𝜂𝜇𝜊𝜍𝜄𝜀 ύ𝜍𝜀𝜔𝜈 𝜍𝜏𝜊 𝛪𝛥.𝛢𝛱 .

,

(γ) πξρξρςό δημξριεύρεχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςη Scopus και ςασςόυοξμα έυξσμ
καςαςεθεί ρςξ ΙΔ.ΑΠ. επί ςξσ ρσμόλξσ ςχμ δημξριεύρεχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςη
Scopus
𝛥𝜂𝜇𝜊𝜍𝜄𝜀 ύ𝜍𝜀𝜄𝜎 𝛼𝜋 ό 𝜏𝜂 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑢𝑠 𝜍𝜏𝜊 𝛪𝛥.𝛢𝛱 .
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛿𝜂𝜇𝜊𝜍𝜄𝜀 ύ𝜍𝜀𝜔𝜈 𝜍𝜏𝜂 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑢𝑠

,

(δ) πξρξρςό δημξριεύρεχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςη Scopus και ςασςόυοξμα έυξσμ
καςαςεθεί ρςξ ΙΔ.ΑΠ. με Α.Π. επί ςξσ ρσμόλξσ ςχμ δημξριεύρεχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι
ρςη Scopus:
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𝛥𝜂𝜇𝜊𝜍𝜄𝜀 ύ𝜍𝜀𝜄𝜎 𝛼𝜋 ό 𝜏𝜂 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑢𝑠 𝜍𝜏𝜊 𝛪𝛥.𝛢𝛱 . 𝜇𝜀 𝛢.𝛱.
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛿𝜂𝜇𝜊𝜍𝜄𝜀 ύ𝜍𝜀𝜔𝜈 𝜍𝜏𝜂 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑢𝑠

.

Αματξοικά με ςημ ερχςεοική ερςίαρη, ξι αμςίρςξιυξι ρςοαςηγικξί ρςόυξι είμαι:
1.

Βελςιρςξπξίηρη ςηπ ξογάμχρηπ και λειςξσογικόςηςαπ ςξσ παμεπιρςημιακξύ ξογαμιρμξύ.

2.

Σσμευήπ βελςίχρη ποξπςσυιακώμ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδώμ.

3.

Συεδιαρμόπ μέχμ ποξπςσυιακώμ και μεςαπςσυιακώμ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδώμ με αμςίκςσπξ ρςημ κξιμχμία.

Με ςξμ ρσμδσαρμό ςχμ ςοιώμ ασςώμ ρςόυχμ, ςξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ επιδιώκει μα πεςύυει ςιπ βελςιώρειπ εκείμεπ ρςξ
ερχςεοικό ςξσ πεοιβάλλξμ πξσ θα ςξσ επιςοέφξσμ μα αμςαπξκοιθεί χπ ξογαμιρμόπ ρςιπ απαιςήρειπ ςχμ ρςοαςηγικώμ ρςόυχμ
ενχςεοικήπ ερςίαρηπ. Οι ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ ρε επίπεδξ ιδούμαςξπ πξσ ρςηοίζξσμ ςξσπ παοαπάμχ ςοειπ ρςόυξσπ
ερχςεοικήπ ερςίαρηπ είμαι:
1. Δμπλξσςιρμόπ και επικαιοξπξίηρη στιρςάμεμχμ δεικςώμ απξςελερμαςικόςηςαπ και απξδξςικόςηςαπ. Σςόυξπ ςηπ ποχςξβξσλίαπ
είμαι η ρςεμόςεοη ρύμδερη ςξσ ρσρςήμαςξπ διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ με ςη διαδικαρία ρςοαςηγικξύ ρυεδιαρμξύ ςξσ
Παμεπιρςημίξσ, παοαδξςέξ δε απξςελεί η έκθερη ποξςειμόμεμηπ επικαιοξπξίηρηπ δεικςώμ από ςημ ΜΟ.ΔΙ.Π.
2. Μελέςη ρκξπιμόςηςαπ όρξμ ατξοά ςημ ερςίαρη ςηπ αμάπςσνηπ ςχμ ακαδημαψκώμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ρε
επιρςημξμικά αμςικείμεμα ιδιαίςεοηπ ρημαρίαπ για ςημ πεοιτεοειακή ξικξμξμία, ςημ κξιμχμία και ςξμ πξλιςιρμό. Δεδξμέμηπ
ςηπ πξλσπλξκόςηςαπ ςξσ θέμαςξπ - ςξ ξπξίξ ατξοά ςόρξ ποξπςσυιακά όρξ και μεςαπςσυιακά ποξγοάμμαςα - καθώπ και ςηπ
αμάγκηπ εμδελευξύπ έοεσμαπ και ρσμξμιλίαπ με εμδιατεοόμεμξσπ ερχςεοικξύπ και ενχςεοικξύπ stakeholders, η διαδικαρία θα
αμξίνει διεοεσμηςικά με μία ρειοά ημεοίδχμ. Δείκςηπ: εςήριξπ αοιθμόπ ημεοίδχμ ρε θέμαςα όπχπ logistics, εμέογειαπ κλπ.
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3. Δμίρυσρη ρσμεογαρίαπ για ποξώθηρη διαςμημαςικώμ μεςαπςσυιακώμ ποξγοαμμάςχμ. Η ποχςξβξσλία θα παοακξλξσθείςαι:
(α) με έμα παοαδξςέξ - Έκθερη αλληλξεπικάλσφηπ στιρςαμέμχμ ποξγοαμμάςχμ (β) με δείκςη: αοιθμό μέχμ διαςμημαςικώμ
μεςαπςσυιακώμ ποξγοαμμάςχμ.
4. Απόκςηρη μέχμ κςηοιακώμ εγκαςαρςάρεχμ πέοαμ ςχμ σπαουόμςχμ. Η ενέλινη ςηπ μακοόπμξηπ ασςήπ ποχςξβξσλίαπ
παοακξλξσθείςαι με ςημ πξοεία σλξπξίηρηπ ςχμ τάρεχμ ςηπ όληπ διαδικαρίαπ.

Λειςξσογικέπ ρςοαςηγικέπ (ενειδίκεσρη ςηπ κεμςοικήπ ρςοαςηγικήπ)
Οι ιδοσμαςικξί ρςοαςηγικξί ρςόυξι ενειδικεύξμςαι ρε λειςξσογικξύπ και ξι ιδοσμαςικέπ ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ ρσμξδεύξμςαι
από λειςξσογικέπ, έςρι ώρςε μα εμπλακεί ρςημ εταομξγή ςηπ ρςοαςηγικήπ διαδικαρίαπ ςξ ρύμξλξ ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ ςξσ
Παμεπιρςημίξσ. Οι λειςξσογικέπ ρςοαςηγικέπ αμαλύξμςαι ρε πέμςε πσλώμεπ, ξι ξπξίξι καλύπςξσμ όλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςξσ
ρσρςήμαςξπ διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ.
Α) Διδαρκαλία και Φξιςηςέπ
Ο πσλώμαπ ασςόπ, πξσ εκτοάζει ςξμ πσοήμα ςηπ καθημεοιμήπ δοαρςηοιόςηςαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ, ρσμμεςέυει με ςέρρεοιπ
ρςοαςηγικξύπ ρςόυξσπ:
1. Διαρτάλιρη ςηπ ακαδημαψκήπ πξιόςηςαπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Αμςίρςξιυη ρςοαςηγική ποχςξβξσλία απξςελεί η
καθιέοχρη μηυαμιρμώμ αμαγμώοιρηπ και επιβοάβεσρηπ ςηπ διδακςικήπ αοιρςείαπ. Η ποόξδξπ ςηπ ποχςξβξσλίαπ
μεςοάςαι με δύξ παοαδξςέα: (α) ςη δημξριξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ απόταρηπ, (β) ςξσλάυιρςξμ μία απξμξμή βοαβείχμ.
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2. Δμίρυσρη πξιόςηςαπ μαθηριακήπ εμπειοίαπ. Ο ρςόυξπ ασςόπ σπηοεςείςαι από ένι ρςοαςηγικέπ ποχςξβξσλίεπ:
(α) Δημιξσογία επικαιοξπξιημέμηπ βάρηπ δεδξμέμχμ απξτξίςχμ. Δείκςηπ: ςξ πξρξρςό (%) ςχμ καςαγεγοαμμέμχμ
δεδξμέμχμ απξτξίςχμ από ςξ 2000.
(β) Δμίρυσρη ςξσ θερμξύ ςηπ Ποακςικήπ Άρκηρηπ. Δείκςηπ πξιόςηςαπ ςηπ Α.ΔΙ.Π.: Δ.1.4.15 (Μέρξ εςήριξ πξρξρςό
ρσμμεςξυήπ ρςημ Ποακςική Άρκηρη)
(γ) Διξογάμχρη Θεοιμώμ Συξλείχμ. Δείκςηπ: Δςήριξπ αοιθμόπ εκπαιδεσόμεμχμ ρςα Θεοιμά Συξλεία.
(δ) Βελςίχρη και εμξπξίηρη ςχμ ηλεκςοξμικώμ σπηοεριώμ ποξπ τξιςηςέπ. Παοαδξςέξ: Δμξπξίηρη ςχμ
στιρςαμέμχμ πλαςτξομώμ (studentsweb-compus).
(ε) Σσμεογαρία μεςανύ Τμημάςχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ για παοξυή μαθημάςχμ ελεύθεοηπ επιλξγήπ. Δείκςεπ:
(ε.1) Αοιθμόπ Τμημάςχμ πξσ παοέυξσμ ςη δσμαςόςηςα μαθημάςχμ ελεύθεοηπ επιλξγήπ,
(ε.2) ρσμξλικόπ αοιθμόπ κξιμώμ μαθημάςχμ ελεύθεοηπ επιλξγήπ.
(ρς) Σσμήγξοξπ ςξσ τξιςηςή. Παοαδξςέξ: δημιξσογία γοατείξσ, χπ μξμική σπξυοέχρη.
3. Δμίρυσρη ςηπ διεθμξπξίηρηπ – Αύνηρη ςηπ κιμηςικόςηςαπ ςχμ τξιςηςώμ. Πέοαμ ςηπ ρσμευξύπ εμθάοοσμρηπ ςχμ
τξιςηςώμ μα ρσμμεςέυξσμ ρε ποξγοάμμαςα κιμηςικόςηςαπ, ξ ρςόυξπ ασςόπ σπηοεςείςαι και από μια ποχςξβξσλία, ςημ
ποόρκληρη διακεκοιμέμχμ ρςημ έοεσμα καθηγηςώμ από ςξ ενχςεοικό για διαλένειπ και ρεμιμάοια. Δείκςηπ: εςήριξπ
αοιθμόπ ποξρκεκλημέμχμ καθηγηςώμ.
4. Δμαομόμιρη γλχρρικήπ πξλιςικήπ με ςημ επίρημη Δσοχπαψκή. Αμςίρςξιυη ρςοαςηγική ποχςξβξσλία απξςελεί η αύνηρη
ςξσ αοιθμξύ ςχμ μαθημάςχμ αμά Τμήμα ρςημ Αγγλική γλώρρα. Δείκςηπ: ςξ πξρξρςό (%) ςξσ αοιθμξύ ςχμ μαθημάςχμ
αμά ποόγοαμμα ρπξσδώμ πξσ ποξρτέοξμςαι (και) ρςημ Αγγλική γλώρρα.
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Β) Έοεσμα
Η ποξρπάθεια βελςίχρηπ ςχμ εοεσμηςικώμ επιδόρεχμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ μεςατοάζεςαι ρε ςέρρεοιπ ρςοαςηγικξύπ
ρςόυξσπ:
1. Βελςίχρη ςχμ επιδόρεχμ ρςημ παοαγχγή και αμαγμώοιρη ςξσ εοεσμηςικξύ έογξσ. Αμςίρςξιυη ποχςξβξσλία απξςελεί η
εμεογξπξίηρη ςξσ θερμξύ ςχμ εοεσμηςικώμ βοαβείχμ, με παοαδξςέξ ςημ απξμξμή ςξσλάυιρςξμ δύξ εςήριχμ βοαβείχμ καςά
ςημ διάοκεια ςηπ ποξγοαμμαςικήπ πεοιόδξσ.
2. Ποξρέλκσρη μέξσ εοεσμηςικξύ δσμαμικξύ. Ο ρςόυξπ ρςηοίζεςαι με ςημ αμςίρςξιυη ποχςξβξσλία, ςη διξογάμχρη ρσμεδοίχμ
σπξφητίχμ/μέχμ διδακςόοχμ και θεοιμώμ ρυξλείχμ. Δείκςηπ: εςήριξπ αοιθμόπ ρσμεδοίχμ σπξφητίχμ/ μέχμ διδακςόοχμ και
θεοιμώμ ρυξλείχμ πξσ διξογαμώθηκαμ.
3. Αύνηρη ςηπ υοημαςξδόςηρηπ έοεσμαπ. Η ρυεςική ποχςξβξσλία ατξοά ςη υοημαςξδόςηρη επιρςημξμικώμ ρσμεδοίχμ και
ημεοίδχμ. Δείκςηπ: ξ εςήριξπ αοιθμόπ επιρςημξμικώμ Σσμεδοίχμ/Ημεοίδχμ πξσ υοημαςξδξςήθηκαμ.
4. Δμίρυσρη ςηπ αοςιόςηςαπ ςηπ εοεσμηςικήπ μεθξδξλξγίαπ. Η ρυεςική ρςοαςηγική ποχςξβξσλία ατξοά ςη δημιξσογία ρε ποώςη
τάρη εμόπ διαςμημαςικξύ κέμςοξσ μεθξδξλξγίαπ πξιξςικήπ έοεσμαπ. Παοαδξςέα: (α) η θερμξθέςηρη κέμςοξσ, (β) ξ
ρυεδιαρμόπ ρυεςικξύ ποξγοάμμαςξπ ρςξ Κέμςοξ Δπιμόοτχρηπ και Δια Βίξσ Μάθηρηπ (Κ.Δ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Δείκςηπ: ξ εςήριξπ
αοιθμόπ καςαοςιζξμέμχμ.
Γ) Αμθοώπιμξ Δσμαμικό
Τξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ θεχοεί όςι για ςημ επίςεσνη ςχμ ρςοαςηγικώμ ςξσ ρςόυχμ απαιςείςαι η εμίρυσρη μίαπ κξσλςξύοαπ
ρσμευξύπ βελςίχρηπ ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ ςξσ, ςόρξ ςξσ ακαδημαψκξύ όρξ και ςξσ διξικηςικξύ και ςευμικξύ. Ο πσλώμαπ
ασςόπ σπηοεςείςαι από δύξ ρςοαςηγικξύπ λειςξσογικξύπ ρςόυξσπ:
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1. Δμίρυσρη και αμάπςσνη ςξσ ακαδημαψκξύ ποξρχπικξύ. Η αμςίρςξιυη ποχςξβξσλία ατξοά ςημ εμίρυσρη ςηπ κιμηςικόςηςαπ ςξσ
ακαδημαψκξύ ποξρχπικξύ ρςξ ενχςεοικό. Η ποόξδξπ ςηπ ποχςξβξσλίαπ παοακξλξσθείςαι με ςξμ δείκςη Δ1.3.18. Τξ Μέρξ
εςήριξ πξρξρςό ενεουξμέμχμ μελώμ ΔΔΠ με Erasmus.
2. Αμάπςσνη ικαμξςήςχμ και δενιξςήςχμ διξικηςικξύ και ςευμικξύ ποξρχπικξύ. Αμςίρςξιυη ποχςξβξσλία: Δπιμόοτχρη
ποξρχπικξύ ρε ρύγυοξμεπ ςευμξλξγίεπ, εμςόπ κσοίχπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ, καθώπ και ρε άλλα θέμαςα με ρσμμεςξυή ςξσ
Ποξγοάμμαςα Δπιμόοτχρηπ εκςόπ Παμεπιρςημίξσ (π.υ. Δ.Κ.Δ.Δ.Α.). Δείκςηπ: Δςήριξπ αοιθμόπ επιμξοτξύμεμχμ αςόμχμ
διξικηςικξύ και ςευμικξύ ποξρχπικξύ.

Δ) Καιμξςξμία και αμςίκςσπξπ ρςημ κξιμχμία
Η ρύμδερη ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ με ςημ επιρςημξμική κξιμόςηςα και ςημ ςξπική κξιμχμία ρςξ ρύμξλό ςηπ σπηοεςείςαι
από ςοειπ ρςόυξσπ:
1. Υλξπξίηρη Ποξγοαμμάςχμ Δια Βίξσ Μάθηρηπ. Τημ επίςεσνη ςξσ ρςόυξσ αμαλαμβάμξσμ δύξ ποχςξβξσλίεπ:
α. Καςαγοατή αμαγκώμ εκπαίδεσρηπ για ςημ ςξπική κξιμχμία και ρυεδιαρμόπ μέχμ ποξγοαμμάςχμ, με παοαδξςέξ ςη
ρυεςική αματξοά.
β. Συεδιαρμόπ Ποξγοαμμάςχμ Διεςξύπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ. Δείκςηπ: αοιθμόπ μέχμ ποξγοαμμάςχμ πξσ
ρυεδιάρςηκαμ.
2. Βελςίχρη ςηπ ποξρτξοάπ και αμαγμχοιριμόςηςαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ρςημ ςξπική κξιμχμία, ρσμξδεσόμεμη από δύξ
ποχςξβξσλίεπ:
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α. Βελςίχρη ςηπ ποξβξλήπ ςχμ Δκδόρεχμ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ και αμάδεινη ςξσ οόλξσ ςξσπ. Δείκςηπ: εςήριξπ
αοιθμόπ εκδηλώρεχμ ρυεςικά με ςξ έογξ ςχμ εκδόρεχμ.
β. Πξλιςιρςικέπ εκδηλώρειπ αμξικςέπ ρςημ ςξπική και εσούςεοη κξιμχμία. Δείκςεπ: (β.1) εςήριξπ αοιθμόπ εκδηλώρεχμ εμςόπ
ςξσ παμεπιρςημίξσ (β.2) εςήριξπ αοιθμόπ εκδηλώρεχμ ρςημ πόλη ςηπ Θερραλξμίκηπ (β.3) εςήριξπ αοιθμόπ εκδηλώρεχμ
ρε εθμικό και διεθμέπ επίπεδξ.
3. Βελςίχρη ςηπ ρσμειρτξοάπ και αμαγμχοιριμόςηςαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ρςημ ακαδημαψκή κξιμόςηςα. Ποχςξβξσλία: Πεοιξδική
ηλεκςοξμική Έκδξρη εναμημιαίξσ δελςίξσ ρυεςικά με ςιπ επιρςημξμικέπ επιδόρειπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ. Δείκςηπ: εςήριξπ αοιθμόπ
ηλεκςοξμικώμ εκδόρεχμ.

Πόοξι, Υπηοερίεπ & Υπξδξμέπ
Η ρςοαςηγική ρςξμ πσλώμα ασςόμ σπηοεςείςαι από ςοειπ ρςόυξσπ:
1. Διαρτάλιρη εμόπ άοιρςξσ πεοιβάλλξμςξπ και πξιόςηςαπ σπξδξμώμ και σπηοεριώμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ηλεκςοξμικώμ).
Ποχςξβξσλία: Καςάοςιρη ρυεδίξσ αοιρςξπξίηρηπ υοήρεχμ υώοχμ. Παοαδξςέξ: ρυεδιαρμόπ και εταομξγή ςευμξλξγικά
ελεγυόμεμηπ βελςιρςξπξίηρηπ ρςξ ρύρςημα κοάςηρηπ υώοχμ.
2. Αύνηρη ςηπ ενχςεοικήπ υοημαςξδόςηρηπ. Ποχςξβξσλία: Δημιξσογία επιςοξπήπ αμαζήςηρηπ υξοηγιώμ και δχοεώμ.
Παοαδξςέξ: Σύρςαρη επιςοξπήπ.
3.

Βελςιρςξπξίηρη ςηπ καςαμξμήπ ςχμ πόοχμ. Ποχςξβξσλία: Αμαζήςηρη πόοχμ για ςημ εμίρυσρη κξιμχμικά εσάλχςχμ ξμάδχμ
τξιςηςώμ και ρςήοινη ςχμ εοεσμηςικώμ εογαρςηοίχμ. Παοαδξςέξ: Καςάοςιρη ρυεδίξσ ανιξπξίηρηπ ςχμ πόοχμ ςηπ Δςαιοίαπ
Ανιξπξίηρηπ και Διαυείοιρηπ ςηπ Πεοιξσρίαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ και ςηπ Δπιςοξπήπ Δοεσμώμ.
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