
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΠΣ 
Το Τμήμα υλοποιεί ή έχει προγραμματίσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προς επίτευξη συγκεκριμένων 
στρατηγικών στόχων ποιότητας. Συνοπτικά, οι στόχοι και οι δράσεις αυτές παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης)1 

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΥ 
(τιμή 

δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να 

κάνουμε για να 
πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 

αναλαμβάνει 
κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Καλλιέργεια και σπουδή 
της οικονομικής 
επιστήμης με 
προσανατολισμό στην 
φοιτητοκεντρική 
διδασκαλία. 

Ενίσχυση φοιτητοκεντρικής 
διδασκαλίας και μάθησης 
στο ΠΠΣ με φροντιστηριακά 
μαθήματα 

Δ4.11 Ποσοστό 
μαθημάτων με 
φροντιστήριο  
(6.25% επί Μ.Ο. 9,72%) 

8% Αύξηση του αριθμού 
μαθημάτων με διαλέξεις 
φροντιστηριακού 
χαρακτήρα 

Επιτροπή ΠΠΣ, ΓΣ 
Τμήματος, Μέλη ΔΕΠ 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

Ενίσχυση φοιτητοκεντρικής 
διδασκαλίας και μάθησης 
στο ΠΠΣ με μαθήματα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Δ4.10 Ποσοστό 
μαθημάτων Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων (0%2 επί 
Μ.Ο. 6.5%) 

26/96=27% 
 
 

Eπικαιροποίηση Οδηγού 
Σπουδών 

Επιτροπή ΠΠΣ 01/09/2019 – 
31/08/2020 

Καθοδήγηση και 
συμβουλευτική στήριξη των 
φοιτητών 

0 (# ετήσιων 
συναντήσεων) 

1 Διοργάνωση ενημερωτικών 
συναντήσεων για την δομή 
του ΠΠΣ  

Πρόεδρος Τμήματος, 
Σύμβουλοι Σπουδών 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

Ολοκλήρωση του ΠΠΣ το 
πολύ σε ν+2 έτη 

Δ4.42 Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων μη 
κανονικής διάρκειας 

30% Ενισχυτική διδασκαλία 
(φροντιστήρια) και 
εμπλουτισμός των τρόπων 

Επιτροπή ΠΠΣ, 
Διδακτικό προσωπικό 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

                                                           
1
 Η όποια αναφορά σε δείκτες της ΑΔΙΠ αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

2
 Η αριθμητική τιμή του δείκτη Δ.4.10 της ΑΔΙΠ για το ΤΟΕ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων μαθημάτων σε μαθήματα 

υποβάθρου (ΥΠ), επιστημονικής περιοχής (ΕΠ), απόκτησης δεξιοτήτων (ΑΔ) και γενικών γνώσεων (ΓΓ) έγινε με την πρόσφατη επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών. 



σπουδών (πάνω από 
ν+2 έτη) (31,12% επί 
Μ.Ο. 19,68%) 

αξιολόγησης 

Η εδραίωση του ΠΠΣ στα 
κορυφαία προγράμματα 
σπουδών στην 
Οικονομική Επιστήμη. 

Υψηλός βαθμός προτίμησης 
του ΠΠΣ από τους 
τελειόφοιτους λυκείου 

Δ4.20 Δείκτης 
προτίμησης ΠΠΣ (2 επί 
Μ.Ο. 3,90) 

2 (διατήρηση 
της υψηλής 
τιμής του 
δείκτη) 

Εντατικοποίηση 
συμμετοχής στο 
πρόγραμμα “Μέντορες 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για μαθητές και μαθήτριες 
της Β΄ Λυκείου” 

Επιτροπή ΠΠΣ, Μέλη 
ΔΕΠ 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

Ενίσχυση ακαδημαϊκών 
και επαγγελματικών 
προοπτικών των 
αποφοίτων 

Υποστήριξη του 
προγράμματος  πρακτικής 
άσκησης 

Δ4.15 Ποσοστό 
συμμετοχής στην 
πρακτική άσκηση 
(8,02% επί Μ.Ο. 4,59%) 

Διατήρηση 
στα ίδια 
υψηλά 
επίπεδα ή και 
παραπάνω 

Ενίσχυση των δεσμών του 
Τμήματος με τον 
επιχειρηματικό κόσμο και 
την τοπική κοινωνία. 

Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης, Μέλη ΔΕΠ 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

Αύξηση του αριθμού 
μαθημάτων ενίσχυσης 
επαγγελματικών 
προοπτικών. 

0  3 Εισαγωγή ομάδας 
μαθημάτων με αντικείμενο 
τα οικονομικά της 
ναυτιλίας, των μεταφορών 
και της ενέργειας. 

Επιτροπή ΠΠΣ, ΓΣ 
Τμήματος, Μέλη ΔΕΠ 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

Προώθηση κινητικότητας 
φοιτητών μέσω ERASMUS 

Δ4.30 Ετήσιο ποσοστό 
εξερχομένων φοιτητών 
με ERASMUS επί των 
εγγεγραμμένων 
φοιτητών (0,54% επί 
Μ.Ο. 0,74%) 

0,56% Ενημέρωση φοιτητών 
σχετικά το πρόγραμμα 
ERASMUS. 

Γραφείο ERASMUS, 
Σύμβουλοι Σπουδών 

01/09/2019 – 
31/08/2020 

Ενίσχυση της στελέχωσης 
του Τμήματος με νέα 
μέλη ΔΕΠ υψηλού 
διδακτικού και 
ερευνητικού επιπέδου. 

Πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ. Δ3.09  Ετήσιο ποσοστό 
προσλήψεων μελών 
ΔΕΠ (0% επί Μ.Ο. 
1,27%) 

4% Ολοκλήρωση διαδικασίας 
εκλογής νέου μέλους ΔΕΠ. 

Εκλεκτορικό Σώμα 01/09/2019 – 
31/08/2020 



 


