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ΣΟΧΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

1. τοχοθεσία – Προγραμματισμός Δράσεων 

Η ςτοχοθεςύα και ο προγραμματιςμόσ δρϊςεων του Τμόματοσ ΒΣΑΣ αναφορικϊ 

με τη λειτουργύα του Προπτυχιακού του Προγρϊμματοσ Σπουδών κατευθύνεται από και 

υποςτηρύζει τη ςτοχοθεςύα και προγραμματιςμό δρϊςεων του ιδρύματοσ. Ωσ εκ τούτου, 

οι επιμϋρουσ ςτρατηγικού ςτόχοι και οι αντύςτοιχοι ςτόχοι ποιότητασ κατϊ περύπτωςη 

ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

τρατηγικός τόχος 1 (1): Ακαδημαώκό ανϊπτυξη και ποιότητα ςπουδών 
Στόχοσ Ποιότητασ 1 (ΣΠ1): Βελτύωςη ρυθμών αποφούτηςησ και επιδόςεων των 

φοιτητών 
Στόχοσ Ποιότητασ 2 (ΣΠ2): Ενύςχυςη ποιότητασ μαθηςιακόσ εμπειρύασ 
Στόχοσ Ποιότητασ 3 (ΣΠ3): Ενύςχυςη διεθνοπούηςησ – Αύξηςη κινητικότητασ 

φοιτητών 
Στόχοσ Ποιότητασ 4 (ΣΠ4): Ενύςχυςη και ανϊπτυξη ακαδημαώκού προςωπικού 

 
τρατηγικός τόχος 2 (2): Βελτύωςη ερευνητικών επιδόςεων 

Στόχοσ Ποιότητασ 5 (ΣΠ5): Βελτύωςη των επιδόςεων ςτην παραγωγό και 
αναγνώριςη του ερευνητικού ϋργου 

 
τρατηγικός τόχος 3 (3): Βελτύωςη τησ διαςύνδεςησ με την κοινωνύα και τησ 

αναγνωριςιμότητασ του Τμόματοσ 
Στόχοσ Ποιότητασ 6 (ΣΠ6): Βελτύωςη τησ αναγνωριςιμότητασ του Τμόματοσ ςτην 

επιςτημονικό κοινότητα 
 

Ειδικότερα, οι επιμϋρουσ ςτρατηγικού ςτόχοι και ςτόχοι ποιότητασ, καθώσ και 

προτεινόμενεσ ενϋργειεσ για την επύτευξό τουσ, οι υπεύθυνοι και το χρονοδιϊγραμμα 

για την κατϊ περύπτωςη υλοπούηςόσ τουσ περιγρϊφοντασ ςτον παρακϊτω Πύνακα. 

Σημειώνεται επύςησ ότι προτεύνεται η δημιουργύα τεςςϊρων νϋων δεικτών (ΝΔ1-4) για 

την πληρϋςτερη αποτύπωςη τησ παρακολούθηςησ τησ προόδου και την υποβοόθηςη 

τησ αντύςτοιχησ ιδρυματικόσ. 
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Πίνακας Α. τοχοθεσία – Προγραμματισμός δράσεων 
 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ 
ΣΟΧΟ 

ΣΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

(δείκτης) 

(Σιμή 2017) 

ΣΙΜΗ 

ΣΟΧΟΤ 

(τιμή 

δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

(Τι πρέπει να κάνουμε 
για να πετύχουμε τα 

προςδοκώμενα αποτελέςματα;) 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ 

(Ποιοσ αναλαμβάνει 
κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

1  
Ακαδημαώκό 

ανϊπτυξη και 
ποιότητα ςπουδών 

Π1 
Βελτύωςη ρυθμών 
αποφούτηςησ και 
επιδόςεων των 

φοιτητών 

Δ4.23 Ετόςιο ποςοςτό φοιτητών 
διϊρκειασ φούτηςησ πϊνω από ν+2 
ϋτη (20,27) 

18% 
 Δύο ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ και 
ενθϊρρυνςη των διδαςκόντων για 
ενύςχυςη τησ φοιτητοκεντρικόσ 
μϊθηςησ και αξιολόγηςησ γνώςεων 
 Εςωτερικό αξιολόγηςη ωσ προσ την 
επύτευξη του ςτόχου 

 ΟΜΕΑ 
 Διδϊςκοντεσ 
 Διούκηςη Τμόματοσ 

01.09.2019  
ϋωσ  
31.08.2020 

Δ4.36 Ετόςιο ποςοςτό αποφούτων 
κανονικόσ διϊρκειασ ςπουδών (ν 
ϋτη) (0%) 

5% 

Δ4.46 Μϋςοσ ετόςιοσ βαθμού 
πτυχύου (5,92) 

6,5 

 Υποςτηρικτικϊ μϋτρα για την 
αντιμετώπιςη των χαμηλών 
επιδόςεων των φοιτητών 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
ςυςτηματικόσ ςύνδεςησ του 
ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ επιδόςεων 
με τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα των 
θεματικών ενοτότων 

Π2 
Ενύςχυςη ποιότητασ 

μαθηςιακόσ 
εμπειρύασ 

Δ4.15 Ποςοςτό ςυμμετοχόσ ςτην 
πρακτικό ϊςκηςη (7,52%) 

8% 

 Ανϊρτηςη προγραμμϊτων 
πρακτικόσ ϊςκηςησ για τουσ φοιτητϋσ 
ςτην ιςτοςελύδα του Τμόματοσ 
 Συνϋχιςη τησ ενημϋρωςησ των 
φοιτητών για τον ςκοπό και τα οφϋλη 
τησ ΠΑ 
 Προςϋλκυςη περιςςότερων φορϋων 
υποδοχόσ για την ΠΑ, των οπούων το 
αντικεύμενο εργαςιών εύναι ςυναφϋσ 
με το αντικεύμενο ςπουδών των 
φοιτητών του Τμόματοσ 

 Γραμματεύα ΒΣΑΣ 
 Ακαδημαώκόσ 
Υπεύθυνοσ ΠΑ 
 Διδϊςκοντεσ 
 Γραφεύο ΠΑ 
 ΔΑΣΤΑ  
 Γραφεύο Erasmus+ 

01.09.2019  
ϋωσ  
31.08.2020 

ΝΔ1 Βαθμόσ ικανοπούηςησ φοιτητών 
[Σημ.: όπωσ προκύπτει ςωρευτικά από τισ 
απαντήςεισ α) των φοιτητών ςτο ερώτημα 
Β4 του Ερωτηματολογίου Αξιολόγηςησ 
Μαθήματοσ/Διδαςκαλίασ «Το αντικείμενο 
του μαθήματοσ ήταν ενδιαφέρον και 
χρήςιμο για τισ ςπουδέσ ςασ;» και β) των 
αποφοίτων/τελειοφοίτων ςε ςχετικό 
ερώτημα αντίςτοιχου Ερωτηματολογίου, 
που θα διαμορφωθεί για αυτόν τον ςκοπό.] 

60% 

 Συνεργαςύα με το υπό ςύςταςη 
Γραφεύου Αποφούτων 
 Εφαρμογό ερωτηματολογύων 
(αποφούτων και τελειοφούτων) 
 Ενημϋρωςη διδαςκόντων 
 Περαιτϋρω ενημϋρωςη και 
ενθϊρρυνςη των φοιτητών για 
ςυμμετοχό ςτη ςυμπλόρωςη του 
Ερωτηματολογύου Αξιολόγηςησ 
Μαθόματοσ/Διδαςκαλύασ 

 ΟΜΕΑ 
 Διούκηςη Τμόματοσ 
 Διδϊςκοντεσ 
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Π3 
Ενύςχυςη 

διεθνοπούηςησ  
Αύξηςη 

κινητικότητασ 
φοιτητών 

ΝΔ2 Αριθμόσ διμερών ςυνεργαςιών 
κινητικότητασ Τμόματοσ (42) 
[Σημ.: Η τιμή δείκτη του Τμήματοσ είναι 
ήδη ςχεδόν διπλάςια τησ ιδρυματικήσ 
τιμήσ δείκτη ςυνεργαςιών κινητικότητασ 
ανά Τμήμα (24) 

45 

 Συμμετοχό ςτισ ιδρυματικϋσ 
ενϋργειεσ για ςύςταςη και λειτουργύα 
Επιτροπόσ Διεθνούσ Κινητικότητασ 
και ςύνταξη πρόταςησ για 
χρηματοδότηςη 
 Ενθϊρρυνςη μελών ΔΕΠ για 
επιδύωξη και υποβολό προτϊςεων 
επιπλϋον ςυνεργαςιών κινητικότητασ 

 Μϋλη ΔΕΠ 
 Τμηματικόσ 
Υπεύθυνοσ Erasmus 
 Γραφεύο Erasmus+ 

01.09.2019  
ϋωσ  
31.08.2020 

Δ4.34 Ετόςιο ποςοςτό εξερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS ςτο ςύνολο των 
ενεργών φοιτητών (0,95%) 

2% 

 Ενύςχυςη διμερών επαφών με 
αντύςτοιχου γνωςτικού αντικειμϋνου 
Τμόματα του εξωτερικού 
 Ενημϋρωςη και υποςτόριξη 
φοιτητών για την κινητικότητα 

 Γραφεύο Erasmus+ 
 Τμηματικόσ 
Υπεύθυνοσ Erasmus 
 Μϋλη ΔΕΠ 

Δ4.35 Ετόςιο ποςοςτό ειςερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS ωσ προσ το 
ςύνολο των ενεργών φοιτητών 
(1,06%) 

2% 

 Ενύςχυςη διμερών επαφών με 
αντύςτοιχου γνωςτικού αντικειμϋνου 
Τμόματα του εξωτερικού 
 Ενημϋρωςη και υποςτόριξη 
φοιτητών για την κινητικότητα 
 Προςφορϊ μαθημϊτων ςτην 
αγγλικό γλώςςα 

 Γραφεύο Erasmus+ 
 Τμηματικόσ 
Υπεύθυνοσ Erasmus 
 Μϋλη ΔΕΠ 
 Διούκηςη Τμόματοσ 

Δ3.19 Ετόςιο πλόθοσ ειςερχόμενων 
διδαςκόντων εξωτερικού με Erasmus 
ανϊ μϋλοσ ΔΕΠ (0%) 

0,5% 
Σημ.: 1 

διδϊςκων
/εξϊμηνο 

 Ενύςχυςη διμερών επαφών με 
αντύςτοιχου γνωςτικού αντικειμϋνου 
Τμόματα του εξωτερικού 
 Ενύςχυςη προγρϊμματοσ ERASMUS 
και λοιπών προγραμμϊτων 
κινητικότητασ 

 Γραφεύο Erasmus+ 
 Τμηματικόσ 
Υπεύθυνοσ Erasmus 
 Μϋλη ΔΕΠ 

Π4 
Ενύςχυςη και 

ανϊπτυξη 
ακαδημαώκού 
προςωπικού 

Δ3.20 Ετόςιο ποςοςτό 
εκπαιδευτικών αδειών μελών ΔΕΠ 
(6,06) 

 

 Δεν προτεύνεται καμύα ενϋργεια, 
καθώσ η τιμό δεύκτη του Τμόματοσ 
υπερβαύνει όδη κατϊ 2% την 
ιδρυματικό τιμό ςτόχου 

 Διούκηςη Τμόματοσ 

01.09.2019  
ϋωσ  
31.08.2020 

Δ3.18 Ετόςιο ποςοςτό εξερχόμενων 
μελών ΔΕΠ με Erasmus (9,09) 

 

 Δεν προτεύνεται καμύα ενϋργεια, 
καθώσ η τιμό δεύκτη του Τμόματοσ 
υπερβαύνει όδη κατϊ 4% την 
ιδρυματικό τιμό ςτόχου 

 Διούκηςη Τμόματοσ 

Δ3.21 Ετόςιο ποςοςτό μελών ΔΕΠ ςε 
προγρϊμματα εκπαιδευτικόσ 
ςυνεργαςύασ (0%) 

6% 
 Δρϊςεισ ενημϋρωςησ και 
υποκύνηςησ μελών ΔΕΠ 

 Διούκηςη Τμόματοσ 
 Γραφεύο 
Προςωπικού 

2 
Βελτύωςη 

ερευνητικών 
επιδόςεων 

Π5 
Βελτύωςη των 

επιδόςεων ςτην 
παραγωγό και 

αναγνώριςη του 
ερευνητικού ϋργου 

ΝΔ3 Ετόςια ποςοςτιαύα μεταβολό 
του ετόςιου πλόθουσ εργαςιών ςε 
επιςτημονικϊ περιοδικϊ με κριτϋσ, 
ανϊ μϋλοσ ΔΕΠ (16,89%) 
[Σημ.: Η τιμή δείκτη του Τμήματοσ 
υπερβαίνει ήδη κατά 11% την ιδρυματική 
τιμή ςτόχου] 

18% 

 Συμμετοχό ςτην ιδρυματικό 
ενημϋρωςη διδακτικού προςωπικού 
για προκηρύξεισ ερευνητικών 
προγραμμϊτων 
 Συμμετοχό ςτισ ιδρυματικϋσ 
ημερύδεσ προβολόσ ερευνητικών 

 Μϋλη ΔΕΠ 
 Διούκηςη Τμόματοσ 
 ΟΜΕΑ 

01.09.2019  
ϋωσ  
31.08.2020 
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αποτελεςμϊτων 
 Υποςτόριξη διδαςκόντων για την 
υποβολό και διαχεύριςη ερευνητικών 
ϋργων 
 Ενεργό ςυμμετοχό ςτην ιδρυματικό 
ανϊπτυξη open access policy με 
δημιουργύα ηλεκτρονικού ιδρυματικού 
αποθετηρύου  

Δ3.45 Μϋςο ςυνολικό πλόθοσ 
αναφορών ανϊ μϋλοσ ΔΕΠ (174,79) 

200 

 Εντατικοπούηςη ερευνητικόσ 
δραςτηριότητασ 
 Ενεργό ςυμμετοχό ςτην ιδρυματικό 
ανϊπτυξη open access policy με 
δημιουργύα ηλεκτρονικού ιδρυματικού 
αποθετηρύου 

 Μϋλη ΔΕΠ 
 Διούκηςη Τμόματοσ 
 ΟΜΕΑ 

3 
Βελτύωςη τησ 

διαςύνδεςησ με την 
κοινωνύα και τησ 

αναγνωριςιμότητασ 
του Τμόματοσ 

Π6 
Βελτύωςη τησ 

αναγνωριςιμότητασ 
του Τμόματοσ ςτην 

επιςτημονικό 
κοινότητα 

ΝΔ4 Πλόθοσ ημερύδων/ 
επιςτημονικών εκδηλώςεων και 
ςυνεδρύων που πραγματοποιούνται 
ςτο Τμόμα ετηςύωσ (31) 

40 

 Υποςτόριξη και ενύςχυςη ςχετικών 
δρϊςεων και πρωτοβουλιών των 
διδαςκόντων και των δομών του 
Τμόματοσ 

 Διούκηςη Τμόματοσ 
 Μϋλη ΔΕΠ 

01.09.2019  
ϋωσ  
31.08.2020 

 


