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ΤΙΜΗ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(δείκτης) 2020 2021
(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;)
(Πότε;)

 Ποσοστό ΠΠΣ που έχουν 
υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση 

ή έχουν πιστοποιηθεί από την 
ΕΘΑΑΕ (Α8.1)

Μέσος όρος βαθμολογίας 
πιστοποίησης ΠΠΣ (εφαρμογή 

μετά την πιστοποίηση 
τουλάχιστον του 50% των ΠΠΣ) 

(Α8.3)

Δ1.4.34 Μέσο ετήσιο ποσοστό 
εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS 

στο σύνολο των ενεργών 
φοιτητών (Δ2.1)

Μελέτη και επεξεργασία των 
αξιολογήσεων Erasmus - Προτάσεις  
βελτίωσης

Ψηφιοποίηση διμερών συμφωνιών 
ΑκαδημαΪκών Τμημάτων και
συμφωνιών μάθησης φοιτητών 

Ανάρτηση πληροφορίας για αλλοδαπούς 
φοιτητές στην ιστοσελίδα του ΠΚ που 
αφορούν στην αναζήτηση προγραμμάτων 
σπουδών και απονεμόμενων τίτλων 

  # σεμιναρίων ΤotΤ
Εκπαίδευση των διδασκόντων σε νέες 
μεθόδους διδασκαλίας με οργανωμένο 
τρόπο

Επιτροπή"Training of the 
Trainers" 

31/12/2021

Β1.2. Aύξηση της κινητικότητας των φοιτητών
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Β1.3. Ενίσχυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην 
διδασκαλία και την έρευνα και εκπαίδευση των 

διδασκόντων σε νέες μεθόδους διδασκαλίας 

Διοργάνωση σεμιναρίων στις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες και στη χρήση των 
πληροφοριακών συστημάτων

ΚΥΥΤΠΕ

Β1. Εκπαίδευση

Β1.1. Εκσυγχρονισμός και πιστοποίηση των 
προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα

AdHoc από μέλη ΜΟΔΙΠ, 
ΟΜΕΑ, ΕΠΣ 

# σεμιναρίων 

Στοχοθεσία Ποιότητας 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

31/12/2021

31/12/2021

Δ1.4.35 Ποσοστό εισερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS στο σύνολο 

των ενεργών φοιτητών (Δ2.2)

Ενσωμάτωση διαδικασίας για την αξιολόγηση 
και αναθεώρηση/ επικαιροποίηση των ΠΣ 

στην Διεργασία 4 (Εσωτερική Αξιολόγηση), με 
την παρακολούθηση δεικτών δεδομένων 

ικανοποίησης και απόδoσης από  φοιτητές, 
απόφοιτους και stakeholders

31/12/2021
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Δημιουργία σταθερής δομής για την 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
πρακτικής άσκησης (π.χ. αξιοποίηση των 
αποφοίτων ως μεντόρων των φοιτητών, 
συνδέσμων για την πρακτική άσκηση, 
αριθμητική και θεματική διεύρυνση το 
δικτύου κλπ)

ΔΟΔΙΣΤΑ 31/12/2021

Σχεδιασμός Μηχανογράφησης της 
Πρακτικής Άσκησης

ΔΟΔΙΣΤΑ 

ΚΥΥΤΠΕ
31/12/2021

Δημιουργία Δομής Διασύνδεσης & 
Σταδιοδρομίας

Συμμετοχή στη δημιουργία 
πληροφοριακού συστηματος σε 
συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ

Δημιουργία συλλόγου αποφοίτων

B2.3.  Διεύρυνση δραστηριοτήτων τύπου job fair μεταξύ 
τελειοφοίτων και φορέων εργασίας

# ημερίδων / τμήμα ( Γ2.1)
Διοργάνωση ημερίδων με συμμετοχή 
αποφοίτων

ΔΟΔΙΣΤΑ 31/12/2021

31/12/2021B2.2. Αποκατάσταση επικοινωνίας με τους απόφοιτους ΔΟΔΙΣΤΑ

Β2. Φροντίδα για
την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των

αποφοίτων μας

Δ1.4.15 Μέσο ετήσιο ποσοστό
συμμετοχής στην
πρακτική άσκηση

Β2.1. Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης
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B2.4. Επικαιροποίηση της γνώσης και αύξηση της  
ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων μας

# προγραμμάτων στο ΚΕΔΙΒΙΜ /  
# μελών ΔΕΠ (Γ6.1 )

Διοργάνωση συμπληρωματικών 
προγραμμάτων επιμόρφωσης και 
επικαιροποίησης της γνώσης 

ΚΕΔΙΒΙΜ 31/12/2021
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