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ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ Α:  Ένα διεθνές, σύγχρονο και δημιουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(δείκτης) (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;) (Πότε;)

# κανονισμών για διεθνές 
εκπαιδευτικό - ερευνητικό προσωπικό

0 2
Κανονισμός ακαδημαϊκού επισκέπτη και μεταδιδακτόρων και 
καταγραφή των ΚΠΣ3

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

Γραμματείες Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων

ΚΥΥΤΠΕ

31/8/2019

ποσοστό επικαιροποίησης του 
σχεδίου δράσεων HRS4R

0 100%
Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσεων και αξιοποίησης του logo 
HRS4R

ΕΛΚΕ

Δ/νση Σχεδιασμού & 
Προγραμματισμού

31/8/2020

# helpdesk 0 1
Δημιουργία Ηelpdesk για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών 
συνεργατών του Ιδρύματος σε θέματα απασχόλησης και διαβίωσης

Διεθνείς Σχέσεις 31/8/2020

# ξενόγλωσσων μαθημάτων σε ΠΠΣ 
ανά εξάμηνο

32 56 31/8/2019

Αριθμός ΠΜΣ με γλώσσα 
προγράμματος την Αγγλική

5 7 31/8/2020

# θερινών σχολείων στην Αγγλική 4 10 31/8/2020

Συνοπτικοί οδηγοί σπουδών και  
syllabus μαθημάτων στην αγγλική

75% 100%

Πρόεδροι Ακαδημαϊκών  
Τμημάτων

Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας

31/8/2019

σύνολο χρηματοδοτήσεων (εσόδων) 
από ερευνητικά προγράμματα (2017)

6.065.600 7.000.000

Eνεργοποίηση υποστηρικτικής δομής για τη διευκόλυνση της 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων 

Τροποποίηση του Κανονισμού χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ

σύνολο χρηματοδοτήσεων 
προγραμμάτων μικρού και μεγάλου 

μεγέθους από ΕΛΚΕ (2017)
263.252 360.000

Αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων μικρού και μεγάλου 
μεγέθους του ΕΛΚΕ 

ποσοστό ολοκλήρωσης 30% 100%
Δημιουργία ερευνητικού ευρετηρίου (άνθρωποι -εργαστήρια - 
παρεχόμενες υπηρεσίες) μέσω portal της ιστοσελίδας ΚΠΣ2

# χρηματοδοτούμενων από τον ΕΛΚΕ 
διεπιστημονικών προγραμμάτων

0 3

# υποβληθεισών διεπιστημονικών 
προτάσεων τύπου Γ  στον ΕΛΚΕ

0 10

# αιτημάτων χρηστών (2017) 0 10
Δημιουργία υποστηρικτικής δομής, για την ενίσχυση της καινοτομίας 
(IP, ..)

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

Πρόεδροι Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων

Α2.1. Αύξηση της χρηματοδότησης 
της έρευνας στο ΠΚ

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

ΕΛΚΕ

Α2.2. Ανάπτυξη διεπιστημονικών 
ερευνητικών ομάδων εντός του ΠΚ 
και διεπιστημονικών ερευνητικών 
προγραμμάτων 

31/12/2019
χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ διεπιστημονικών προγραμμάτων 
(τύπου Γ Ρεθύμνου - Ηρακλείου)

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

Ανάπτυξη ξενόγλωσσων μαθημάτων ή / και προγραμμάτων σπουδών 
και θερινών σχολείων
( τουλάχιστον προσφερόμενα μαθήματα ανά ΠΠΣ και εξάμηνο
1 τουλάχιστον ΠΜΣ ανά Σχολή)  

31/12/2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α1.2. Aύξηση των αλλοδαπών 
μεταπτυχιακών και προπτυχιακών 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Α1. Ενίσχυση 
διεθνούς προφίλ 

στο εσωτερικό του 
Ιδρύματος

Α1.1. Αύξηση του διεθνούς 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
προσωπικού

Α2.3.  Ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών

Στοχοθεσία Ποιότητας 

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 
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(δείκτης) (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;) (Πότε;)
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Στοχοθεσία Ποιότητας 

# σεμιναρίων καινοτομίας(2017) 0 2
Συμμετοχή σε δίκτυα διαλόγου και συνεργασίας (π.χ.  PRAXI-
Enterprise Europe Network Hellas, EKT, κ.α.

σύνολο χρηματοδοτήσεων (εσόδων) 
από δημόσιους φορείς (2017)

1.307.962 2.000.000

σύνολο  χρηματοδοτήσεων (εσόδων) 
από ιδιωτικούς φορείς για έρευνα 

(2017)
1.566.821 2.500.000

Α2.5 Οικονομική & Κοινωνική 
απήχηση έρευνας

# μελετών 0 1
Πιλοτική μελέτη  για τις διαδικασίες και μεθόδους αξιολόγησης της 
κοινωνικής απήχησης. 

ΚΕΜΕ 31/8/2020

Δ1.084 
Μέσο πλήθος  εργασιών σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές
40 40

Δ1.085 
Μέσο πλήθος  εργασιών σε 

επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
2,40 2,40

Δ1.345
Μέσο πλήθος αναφορών

1337 1337

Δ1.346 
Μέσο πλήθος  διεθνών βραβείων και 

διακρίσεων ανά μέλος ΔΕΠ
1 1

# συστημάτων καταγραφής 0 1
Καθορισμός πληροφοριακού συστήματος και διαδικασίας καταγραφής 
συμμετοχών σε πανεπιστημιακά δίκτυα, διμμερών συνεργασιών και 
προβολή τους

31/8/2020

# συμμετοχών σε Rankings
7 7 Προώθηση της παρουσίας του ΠΚ μέσω των Rankings 31/8/2020

Α2.3.  Ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών
31/8/2020

Καθορισμός πληροφοριακού συστήματος και διαδικασίας καταγραφής 
εταιρικών συνεργασιών σε κάθε επίπεδο και προβολής τους (πρακτική,  
θερινά σχολεία, έρευνα, contracts, spinoff,κ.α.) ό.π.  ΚΠΣ2

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης 

ΕΛΚΕ /   Εταιρεία Αξιοποίησης

ΚΥΥΤΠΕ

31/12/2019

Α2.4. Εκπόνηση κοινών 
προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης με 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

Δημιουργία ερευνητικού προφίλ των μελών του ιδρύματος στο Google 
Scholar με e-mail @uoc.gr

Προσθήκη του affiliation του UOC σε όλα τα υφιστάμενα προφίλ

Διοθρώσεις στο Scopus institution profile

Eνοποίηση ατομικών προφίλ

Α2.6 Διαρκής καταγραφή και 
παρακολούθηση των ερευνητικών 
επιδόσεων

Α2.  Υψηλής 
ποιότητας έρευνα

31/3/2019

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

ΚΥΥΤΠΕ

 
και Ανάπτυξης

ΕΛΚΕ /   Εταιρεία Αξιοποίησης

Α3.1. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου 
σε δίκτυα

στρατηγικών συμμαχιών με 
πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο με 
παρόμοια ή/και συμπληρωματικά 
χαρακτηριστικά.
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(δείκτης) (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;) (Πότε;)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στοχοθεσία Ποιότητας 

Α3.2. Αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Κρήτης για την 
αύξηση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων 
διεθνούς εμβέλειας.

 # συστημάτων καταγραφής 0 1

Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων διεθνούς 
εμβέλειας 

Καταγραφή και προβολή εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας

Δημόσιες Σχέσεις

ΚΥΥΤΠΕ
31/8/2020

Δ1.3.17 
Μέσο ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ με 

διδασκαλία στο εξωτερικό
19% 20% 31/8/2020

Δ1.3.20 
Μέσο ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών 

αδειών μελών ΔΕΠ 
10% 10%

Δ1.3.21 
Μέσο ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ σε 

προγράμματα εκπαιδευτικής 
συνεργασίας

8% 8% 31/8/2020

Α4.1. Ενίσχυση εξωδιδακτικών 
θεσμών διαλόγου σε ευρύτερες 
περιοχές της επιστήμης, τεχνολογίας 
και κοινωνικής εξέλιξης 

# δράσεων 1 3 Διοργάνωση τακτικών θεσμών διαλόγου με την κοινωνία Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων 31/12/2019

# συστημάτων καταγραφής και 
προβολής

0 1 Καθορισμός συστήματος και διαδικασίας καταγραφής και προβολή 
δράσεων 

31/8/2020

# περιοδικών εκδόσεων ανά έτος 0 4
Δημιουργία περιοδικής έκδοσης (Newsletter) και καθορισμός της 
διαδικασίας ενημέρωσης και συντήρησής του

31/8/2020

Α3.3. Προσέγγιση και συνεργασία του 
ακαδημαϊκού προσωπικού με 
κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και ερευνητικά κέντρα του κόσμου.

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων 

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

Α4. Διάχυση της 
γνώσης στην 

κοινωνία Α4.2. Προβολή των επιτευγμάτων,  
των καλών πρακτικών και των 
θεσμών  διαλόγου για την διάχυση 
της επιστημονικής γνώσης στην 
κοινωνία

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

Πρόεδροι Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων

Δημιουργία σχεδίου αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων της 
διασποράς & σύνδεση με συγεκριμένα δίκτυα της διασποράς (π.χ. 
Γέφυρες της Γνώσης και της Συνεργασίας), επιτίμων διδακτόρων και 
αποφοίτων

Καταγραφή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων  κινητικότητας 
(εκπαιδευτικών /ερευνητικών αδειών και κινητικότητας μικρής 
διάρκειας των μελών ΔΕΠ)  ΚΠΣ3

Α3. Διεθνοποίηση


	ΑΞΟΝΑΣ Α

