
1 
 

Στοχοθεσία του ΠΠΣ του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2018-2022 
Έκδοση Μαρτίου  2019 

 

1 Εισαγωγή 
Η Στοχοθεσία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) βασίστηκε στα ακόλουθα: 

1. Στους Στρατηγικούς Στόχους που καθορίζονται στην Πολιτική Ποιότητας του ΤΟΕ 

2. Στην εκτενή μελέτη της Αναφοράς Δεικτών Ποιότητας του ακ.έτους 2017-2018 που 

παράγει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της 

ΑΔΙΠ για το ΤΟΕ. 

3. Στις Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα για τη βελτίωση της 

ποιότητας στο ΤΟΕ. 

4. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Συνέλευση του ΤΟΕ για τη θέσπιση των 

βασικών προτεραιοτήτων του Τμήματος για το ΠΠΣ.  

Αναλυτικότερα: 

Στην Πολιτική Ποιότητας του ΤΟΕ καθορίζονται Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.1.-Σ.7.), οι οποίοι 

εξειδικεύονται σε επιμέρους στόχους στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου ως ακολούθως: 

Στρατηγικοί Στόχοι Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Σ.1. Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη 

διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας 

αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών 

λειτουργιών και εστίαση στα προαναφερθέντα μαθησιακά αποτελέσματα. Ειδικότερα 

για τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του παρόντος τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι: 

1.1. Εξασφάλιση της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος 

σπουδών 

1.2. Βελτίωση της ποιότητας των νεοεισαχθέντων φοιτητών 

1.3. Προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου 

1.4. Ενεργοποίηση του θεσμού Συμβούλου-Καθηγητή 

1.5. Μείωση της διάρκειας φοίτησης 

1.6. Βελτίωση του χρόνου αποφοίτησης 

https://www.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/tmima_politiki_poiotitas_toe_v3.pdf
https://www.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/tmima_politiki_poiotitas_toe_v3.pdf
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Σ.2. Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους 

αποφοίτους του Τμήματος. Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του 

παρόντος τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι: 

2.1. Βελτίωση της σύνδεσης με τους αποφοίτους του Τμήματος 

2.2. Προώθηση της σύνδεσης με τους επαγγελματικούς φορείς 

Σ.3. Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της 

προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών, την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους,  και αξιοποίηση και 

διάθεση τους προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Σ.4. Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, 

της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα. Ειδικότερα για τον 

συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του παρόντος τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι: 

4.1. Επιβράβευση των επιδόσεων των αποφοίτων  

4.2. Προβολή επιτευγμάτων των Εργαστηρίων του ΤΟΕ στον ιστότοπο του Τμήματος 

Σ.5. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών με άλλα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και μέσω 

δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω 

δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου 

μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του παρόντος τέθηκαν οι 

επιμέρους στόχοι: 

5.1. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΤΟΕ μέσω της σύστασης ειδικής Επιτροπής 

Εξωστρέφειας 

5.2. Ενίσχυση του θεσμού των εισερχομένων διδασκόντων Erasmus 

Σ.6. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του 

Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα. Ειδικότερα για τον 

συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του παρόντος τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι: 

6.1. Βελτίωση υποδομών 

6.2. Βελτίωση της προσβασιμότητας των φοιτητών στις υποδομές και υπηρεσίες του 

Τμήματος 

6.3. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

Σ.7. Δημιουργία κουλτούρας ποιότητας σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του παρόντος τέθηκαν οι 

επιμέρους στόχοι: 

7.1. Διενέργεια ετήσιας ανασκόπησης/ελέγχου του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας του ΠΠΣ 

7.2. Ενίσχυση της ενημέρωσης για τη σημασία της διασφάλισης ποιότητας προς όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη στο Τμήμα 

Από τους ανωτέρω στόχους, ο Στρατηγικός Στόχος Σ3 που σχετίζεται με την Έρευνα, 

θεωρήθηκε ότι δεν αφορά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΟΕ και κατά 



3 
 

συνέπεια δεν θα εξεταστεί στο παρόν κείμενο. Παρά ταύτα, επισημαίνεται ότι οι στόχοι 

που σχετίζονται με την Έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το Τμήμα. Στο πλαίσιο αυτό, 

προτείνεται τα τρία Εργαστήρια του Τμήματος να θέτουν στόχους και να δημοσιοποιούν 

λίστα πεπραγμένων τους.  

Στο Τμήμα 2 του κειμένου αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί το Τμήμα 

τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων. 

Στο Τμήμα 3 πραγματοποιείται στοχοθεσία για το τρέχον έτος 2018-2019, σύμφωνα με το 

πρότυπο της ΜΟΔΙΠ. Επίσης τέθηκαν στόχοι έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2022, καθώς 

ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση του χρόνου φοίτησης και αποφοίτησης αναμένεται να 

επιδείξουν αποτελέσματα με την ολοκλήρωση ενός κύκλου προηγούμενων αναθεωρήσεων 

του Προγράμματος Σπουδών. Για κάθε στόχο περιγράφονται ενέργειες που έρχονται να 

προστεθούν στις υπάρχουσες ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ήδη το Τμήμα (Τμήμα 

2). Για τη δημιουργία του πίνακα, σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται από τις 

οδηγίες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κάθε στρατηγικός στόχος (Στήλη 1) 

αναλύθηκε σε επιμέρους στόχους ποιότητας (Στήλη 2), επιλέχθηκαν ορισμένοι από τους 

δείκτες του ΟΠΕΣΠ ή του ΠΣ ΜΟΔΙΠ ή δημιουργήθηκαν νέοι, όπου κρίθηκε απαραίτητο 

(Στήλη 3), ενώ τέθηκε τιμή στόχος (Στήλη 4) λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή του στόχου 

στην τελευταία αναφορά που έχει παραχθεί από το ΟΠΕΣΠ/ΠΣ ΜΟΔΙΠ  (ακ. έτος 2017-

2018),  προτάθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες (Στήλη 5) και υπευθυνότητες (Στήλη 6). Επίσης 

προτείνεται  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε ετήσια και βραχυπρόθεσμη βάση (Στήλη 7). 

Για την επιλογή των δεικτών ποιότητας μελετήθηκαν οι περίπου 100 δείκτες ποιότητας του 

ΟΠΕΣΠ, ταξινομήθηκαν ανά στρατηγικό και επιμέρους στόχο και επιλέχθηκαν οι 

σημαντικότεροι ή/και αυτοί που παρουσίαζαν εμφανώς ανάγκη βελτίωσης.  

2 Προηγούμενες ενέργειες διασφάλισης στόχων 
Σε σχέση με την εξυπηρέτηση του στόχου Σ.1.(Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου) 

έχουν γίνει ήδη σημαντικές ενέργειες από το ΤΟΕ στο πρόγραμμα των ακαδημαϊκών ετών 

2016-2017 και 2017-2018 και συγκεκριμένα: 

• Μειώθηκε ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για λήψη πτυχίου  

• Εμπλουτίστηκε το ΠΠΣ με μαθήματα επιλογής σε δημοφιλή πεδία της Οικονομικής 

Επιστήμης, τα οποία είναι προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας  (π.χ 

Χρηματοοικονομική, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρήμα & Τραπεζική) 

• Εμπλουτίστηκε το ΠΠΣ με νέα αντικείμενα μέσω της εισαγωγής μαθημάτων από το 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Οργάνωση 

& Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση) 

• Ενσωματώθηκε στο ΠΠΣ ο θεσμός της ‘διαφορετικής βαρύτητας’ μαθημάτων, 

ανάλογα με το πόσο σημαντικά είναι για την Οικονομική Επιστήμη. Η αυξημένη 

βαρύτητα αποτυπώνεται στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, καθώς και στις 

πιστωτικές μονάδες ECTS, και τελικά διαμορφώνει το βαθμό πτυχίου.  

• Έχει εισαχθεί ο θεσμός της ενδιάμεσης εξέτασης για όλα τα μαθήματα αυξημένης 

βαρύτητας 
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• Έχει προστεθεί το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη», το 

οποίο παρουσιάζει μια ευρύτερη θεώρηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται, 

οργανώνεται και διεξάγεται η οικονομική έρευνα 

• Ενισχύθηκε η κουλτούρα σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, κυρίως στα 

μαθήματα του 3ου και 4ου έτους 

• Σε σχέση με τα αποτελέσματα των Ερωτηματολογίων των φοιτητών, αυτά 

παρακολουθούνται από την ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο του ΤΟΕ και, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης και διορθωτικών κινήσεων. 

Η αποτελεσματικότητα των ανωτέρα δράσεων διαφαίνεται καθώς ήδη ο μέσος βαθμός 

πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει αυξηθεί από το 6 (καλώς) που ίσχυε το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο 6.5 (λίαν καλώς) στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 

Σχετικά με την εξυπηρέτηση του στόχου Σ2. (Σύνδεση με τους αποφοίτους και την αγορά 

εργασίας) έχουν γίνει ήδη ενέργειες και συγκεκριμένα: 

• Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί πλέον ‘μάθημα προαιρετικό κατ’ επιλογή’, το οποίο 

εμφανίζεται στο Παράρτημα Διπλώματος και πιστώνεται με 3 ECTS (δεν 

συνυπολογίζεται ωστόσο στο βαθμό πτυχίου) 

• Ενισχύθηκε ο αριθμός των εξερχομένων φοιτητών για πρακτική άσκηση στο 

εξωτερικό μέσω της δράσης Erasmus+ Placements και το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018  ανήλθε σε 8 φοιτητές. 

• Επικοινωνούνται στους τελειόφοιτους οι τρόποι διατήρησης της επαφής με το 

Τμήμα και προβάλλεται το κεντρικό δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου. 

Σχετικά με την εξυπηρέτηση του στόχου Σ5 (Εξωστρέφεια) έχουν γίνει ήδη σημαντικές 

ενέργειες εξωστρέφειας και συγκεκριμένα: 

• Το ΤΟΕ παρέχει προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στην 

Πολυτεχνική σχολή και συγκεκριμένα το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική 

Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες» στα Τμήματα Χημείας, Πολιτικών 

Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Επιστήμης των Υλικών, Χημικών Μηχανικών και 

Μαθηματικό. Επίσης στην Πολυτεχνική Σχολή παρέχονται τα μαθήματα “Βασικές 

Αρχές Αστικού Δικαίου» και «Εμπορικό Δίκαιο». Τέλος, προς το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων παρέχονται τα μαθήματα «Μακροοικονομική ΙΙ», «Οικονομική 

Πολιτική» και «Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου». 

• Έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ τρία (ανά εξάμηνο) «ελεύθερα μαθήματα επιλογής 

ERASMUS». Πρόκειται για μαθήματα τα οποία ένας εξερχόμενος φοιτητής μπορεί 

να μεταφέρει στο Πτυχίο του, ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα 

επιλογής του ΤΟΕ, αρκεί να είναι συναφή με το γενικότερο πεδίο της Οικονομικής 

Επιστήμης.  

• Σε σχέση με τους εξερχόμενους φοιτητές Erasmus, το Τμήμα προβαίνει σε συχνές 

ενημερώσεις των φοιτητών για το Πρόγραμμα και τις ωφέλειες της συμμετοχής σε 

αυτό.  
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• Σε σχέση με τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus, το ΤΟΕ παρέχει από το ακ. έτος 

2017-2018 έναν μικρό αριθμό taught courses in English. Τα μαθήματα αυτά 

ανακοινώνονται κάθε έτος μέσω ειδικής σελίδας του κεντρικού ιστότοπου του ΤΟΕ 

(βλ. http://www.econ.upatras.gr/en/erasmus).  

• Πραγματοποιούνται διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές Erasmus, οι οποίες 

απευθύνονται προς προπτυχιακούς φοιτητές και δίδεται σχετική βεβαίωση 

συμμετοχής. ‘Ήδη για το 2018-2019, έχει προγραμματιστεί κινητικότητα με σκοπό 

τη διδασκαλία από το εξωτερικό 4 διδασκόντων από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. 

• Το ΤΟΕ προβάλει το θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» και 

συμμετέχει στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών για την εξωστρέφεια 

στην τοπική κοινωνία. 

• Το ΤΟΕ, στο πλαίσιο κυρίως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 

πραγματοποιεί ομιλίες σχετικά με την Οικονομική Επιστήμη με διακεκριμένους 

ομιλητές στην πόλη της Πάτρας ανοικτές προς την κοινωνία της πόλης. Το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες: 

1. «Η Οικονομική Επιστήμη στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής», με ομιλητή 

τον κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, Επικεφαλή του Γραφείου Προϋπολογισμού 

του Κράτους στη Βουλή, στις 18.12.2018 

2. «Η φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού: μύθοι και 

πραγματικότητες», με ομιλητή τον κ. Λόη Λαμπριανίδη, Καθηγητή και 

Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στις 16.1.2019 

 

Σχετικά με την εξυπηρέτηση του στόχου Σ6 (αποτελεσματικότητα των διοικητικών 

διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών) σημαντική ενέργεια αποτελεί η έναρξη των 

εργασιών για την κατασκευή νέου κτιρίου του Τμήματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει 

εκθετικά τις υποδομές και παροχές φοιτητικής μέριμνας προς τους φοιτητές. 

 

Τέλος, σε σχέση με τον Στόχο Σ7 (δημιουργία κουλτούρας ποιότητας), το θέμα της 

διασφάλισης ποιότητας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της Συνέλευσης του 

Τμήματος και  η ΟΜΕΑ του ΤΟΕ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του 

Ιδρύματος για τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας του ΠΠ.  

http://www.econ.upatras.gr/en/erasmus
http://www.econ.upatras.gr/en/erasmus
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3 Στοχοθεσία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκά έτη 2018-2022 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

(Σύμφωνα με Έκθεση 
Πιστοποίησης ΠΠΣ) 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 
(Δείκτης σύμφωνα με 

ΟΠΕΣΠ ή ΠΣ ΜΟΔΙΠ 2017-
2018) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

      ΕΤΗΣΙΟΙ ΒΡΑΧΥ-
ΠΡΟΘΕΣΜΟΙ 

Σ1. Παροχή εκπαίδευσης 
υψηλού επιπέδου 

Σ1.1. Καταλληλότητα 
δομής και οργάνωσης 
ΠΠΣ 

Ποσοστό αριθμού 
μαθημάτων  για απόκτηση 
πτυχίου στα προσφερόμενα  
ΟΠΕΣΠ Δ4.02 (64,41%) 

60% Αναθεώρηση ΠΠΣ Επιτροπή ΠΠΣ  31/08/2020 

Σ1.2. Βελτίωση 
ποιότητας 
νεοεισαχθέντων 
φοιτητών 

Δείκτης προτίμησης  
ΠΠΣ  
ΟΠΕΣΠ Δ4.20 (3) 

2 Α) Προβολή του ΤΟΕ 
προς υποψήφιους 
φοιτητές μέσω 
ειδικής σελίδας στον 
ιστότοπο ΤΟΕ 
Β) Σύνδεση με τη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση μέσω 
ειδικών δράσεων 
(π.χ. Τα Σχολεία 
πηγαίνουν 
Πανεπιστήμιο) 

Επιτροπή 
Εξωστρέφειας,  
Επιτροπή 
Πληροφορικής 

 31/08/2022 

Σ1.3. Προώθηση 
ποιότητας & 
αποτελεσματικότητας 
διδακτικού έργου  

Αριθμός ερωτηματολογίων  
ΠΣ ΜΟΔΙΠ (349) 
 

500-600 Συστηματική 
προβολή της 
διαδικασίας 
ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων σε 
φοιτητές (ιστότοπος, 
κοινωνικά δίκτυα, 
email, eclass) 

ΟΜΕΑ, Επιτροπή 
Εξωστρέφειας, 
Όλοι οι 
διδάσκοντες 

31/8/2019  
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Σ1.4. Ενεργοποίηση 
θεσμού Συμβούλου-
Καθηγητή 

Σύμβουλοι-Καθηγητές (0) 18 Ορισμός Σύμβουλου-
Καθηγητή για 
νεοεισαχθέντες 
φοιτητές Ακ. Έτους 
2019-2020 

Συνέλευση ΤΟΕ  30/10/2019 

Σ1.5. Μείωση της 
διάρκειας φοίτησης  

Ετήσιο ποσοστό φοιτητών 
διάρκειας φοίτησης έως ν 
έτη  
ΟΠΕΣΠ Δ4.21 (54,64%) 

>60,00% Α) Προβολή της 
ανάγκης 
ολοκλήρωσης 
σπουδών για 
συμμετοχή σε 
Πρακτική Άσκηση 
Β) Ενεργοποίηση 
θεσμού Συμβούλου 
Καθηγητή 
Γ) Θέσπιση 
συναντήσεων 
επίλυσης φοιτητικών 
θεμάτων από 
Γραμματεία ΤΟΕ 

Επιτροπή 
Πρακτικής 
Άσκησης 
(Ενέργεια Α) 
 
Σύμβουλοι 
Καθηγητές 
(Ενέργεια Β) 
 
Γραμματεία ΤΟΕ 
(Ενέργεια Γ) 

 31/08/2022 

Ετήσιο ποσοστό φοιτητών 
διάρκειας φοίτησης πάνω 
από ν+2 έτη  
ΟΠΕΣΠ Δ4.23 (34,30%) 

<25,00% 

Σ1.6. Βελτίωση χρόνου 
αποφοίτησης 

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών ν+1 έτη 
ΟΠΕΣΠ Δ4.38 (67,32%) 

55%-60% Α) Εισαγωγή 
πρόσθετων 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για 
τους επί πτυχίω 
φοιτητές (π.χ. 
επισκόπηση ύλης τις 
2 τελευταίες 
εβδομάδες 
εξαμήνου) 
Β) Ενεργοποίηση 
θεσμού Συμβούλου 
Καθηγητή και 
προβολή των 
κινήτρων 
ολοκλήρωσης 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 
(Ενέργεια Α) 
 
Σύμβουλοι 
Καθηγητές 
(Ενέργεια Β) 
 
Επιτροπή 
Εξωστρέφειας 
(Ενέργεια Γ) 

 31/08/2022 

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών ν+2 έτη 
ΟΠΕΣΠ Δ4.40 (19,51%) 

<10% 

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων 
μη κανονικής διάρκειας 
σπουδών (πάνω από ν+2 
έτη)  
ΟΠΕΣΠ Δ4.42 (12,68%) 

<15% 
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σπουδών σε επί 
πτυχίω φοιτητές 
Γ) Δράσεις προβολής 
αποφοίτων με 
επαγγελματική 
σταδιοδρομία στην 
Οικονομική Επιστήμη 
(@UP, ιστότοπος 
ΤΟΕ) 

Σ2. Βελτίωση της 
σύνδεσης με την αγορά 
εργασίας, τους 
επιστημονικούς φορείς 
και τους αποφοίτους 
του Τμήματος. 

Σ2.1. Σύνδεση με 
αποφοίτους 

Σχέδιο σύνδεσης με 
Αποφοίτους (0) 

1 Εκπόνηση σχεδίου 
σύνδεσης με 
Αποφοίτους 

Επιτροπή 
Εξωστρέφειας 

31/08/2019  

Έρευνα Αποφοίτων (0) 1 Α) Διεξαγωγή 
Έρευνας Αποφοίτων 
Β) Επικοινωνία με 
Αποφοίτους 
(κοινωνικά δίκτυα, 
ιστοσελίδα ΤΟΕ) 

 31/08/2020 

Σ2.2 Σύνδεση με 
επαγγελματικούς 
φορείς 

Σεμινάρια καριέρας (0) 
 

1 /έτος A) Εκπόνηση σχεδίου 
σύνδεσης με 
Επιστημονικούς 
φορείς 
Β) Πρόσκληση 
φορέων Πρακτικής 
Άσκησης στο ΤΟΕ 

Επιτροπή 
Εξωστρέφειας 

31/08/2019  

Διαλέξεις από εκπροσώπους 
τοπικών επαγγελματικών 
φορέων στο πλαίσιο 
μαθημάτων ΠΠΣ (0) 

1/έτος 

Σ4. Προώθηση και 
αναγνώριση της 
αριστείας και της 
καινοτομίας. 

Σ4.1. Επιβράβευση 
επιδόσεων αποφοίτων 

Α) Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων με βαθμό 
πτυχίου από 8 και άνω  
ΟΠΕΣΠ Δ4.44 (2,44%) 
 
 

>5% 
 
 
 
 
 

Α) Βραβείο προς 
Αριστούχους 
φοιτητές  
Β) Περαιτέρω 
ενημέρωση για 
δυνατότητα 
αναβαθμολόγησης 

Πρόεδρος 
Τμήματος & 
Συνέλευση ΤΟΕ 
(Ενέργεια Α),  
Επιτροπή 
Εξωστρέφειας 
(Ενέργεια Β) 

 31/08/2022 

Β) Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων με βαθμό 
πτυχίου 7-8.4  
ΠΣ ΜΟΔΙΠ (23.9%) 

>25% 
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Σ4.2 Προβολή 
επιτευγμάτων ΤΟΕ 

Προβολή σημαντικών 
δραστηριοτήτων ΤΟΕ (0) 

3/έτος Δημοσιοποίηση 
λίστας με σημαντικές 
δραστηριότητες 
εργαστηρίων στον 
ιστότοπο ΤΟΕ 

Διευθυντές 
Εργαστηρίων 

31/08/2019  

Σ5. Ισχυροποίηση της 
εξωστρέφειας  

Σ5.1 Ενίσχυση της 
εξωστρέφειας 

Επιτροπή Εξωστρέφειας (0) 1 Δημιουργία ειδικής 
Επιτροπής 
Εξωστρέφειας 

Συνέλευση ΤΟΕ 31/08/2019  

 Σ5.2 Ενίσχυση του 
θεσμού των 
εισερχομένων 
διδασκόντων Erasmus 

Αριθμός εισερχομένων 
διδασκόντων Erasmus (2) 

4 /έτος Προώθηση της 
κινητικότητας 
διδασκόντων και 
φοιτητών 

Επιτροπή Erasmus 31/08/2019  

Σ6. Αποτελεσματικότητα 
των διοικητικών 
διαδικασιών και 
βελτίωση των υποδομών 
του Τμήματος δίνοντας 
προτεραιότητα στη 
Φοιτητική Μέριμνα. 

Σ6.1. Βελτίωση 
υποδομών 

Δημιουργία νέου κτιρίου 
ΤΟΕ 

1 Συνεργασία ΤΟΕ με 
κεντρική διοίκηση 
ΠΠ 

Όλα τα μέλη του 
ΤΟΕ 

 31/08/2022 

Σ6.2. Βελτίωση 
προσβασιμότητας των 
φοιτητών 

Ετήσιο ποσοστό απόφοιτων 
ΑΜΕΑ  
ΟΠΕΣΠ Δ4.29 (0,49%) 

0,5% Το νέο κτίριο θα 
πληροί όλους τους 
κανόνες 
προσβασιμότητας  

Σ6.3. Βελτίωση 
ποιότητας υπηρεσιών 

Εκπαιδευτικό υλικό (με 
ετήσια ενημέρωση) (0) 

1/έτος Δημιουργία 
ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού 
υλικού για 
υποστηρικτικές 
υπηρεσίες 

Επιτροπή 
Πληροφορικής σε 
συνεργασία με 
κεντρικές 
υπηρεσίες 

31/8/2019  

Σ7. Δημιουργία 
κουλτούρας ποιότητας 

Σ7.1. Έλεγχος πολιτικής 
διασφάλισης ποιότητας 
ΠΠΣ 

Έλεγχος πολιτικής ποιότητας 
ΠΠΣ (0) 

1/έτος Ετήσιος έλεγχος 
Πολιτικής Ποιότητας 
ΤΟΕ 

Συνέλευση ΤΟΕ 31/8/2019  

Σ7.2 Ενημέρωση όλων 
των εμπλεκόμενων 
μερών 

Ενημερωτικές δράσεις για τη 
σημασία της διασφάλισης 
ποιότητας (1) 

2/ έτος Α) Συζήτηση με ΔΣ 
Συλλόγου Φοιτητών 
Β) Συζήτηση μεταξύ 
των μελών 
προσωπικού 

Συνέλευση ΤΟΕ 31/8/2019  

 


