ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ

Στρατηγικός
στόχος

Στόχος
ποιότητας

Αριστεία στο
ερευνητικό
έργο

Βελτίωση στην
παραγωγή και
αναγνώριση
ερευνητικού
έργου

Αριστεία στο
ερευνητικό
έργο

Βελτίωση στην
παραγωγή και
αναγνώριση
ερευνητικού
έργου

Αριστεία στο
ερευνητικό
έργο

Αριστεία στο
ερευνητικό
έργο

Βελτίωση στην
παραγωγή και
αναγνώριση
ερευνητικού
έργου

Βελτίωση στην
παραγωγή και
αναγνώριση
ερευνητικού
έργου

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Τρόπος μέτρησης δείκτη

Δ3.36

Μέσο συνολικό
πλήθος εργασιών σε
επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
ανά μέλος ΔΕΠ

Αναλογία πλήθους εργασιών σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές
(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του
ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως
προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ

Δ3.39

Μέσο συνολικό
πλήθος
ανακοινώσεων σε
πρακτικά συνεδρίων
με κριτές ανά μέλος
ΔΕΠ

Αναλογία πλήθους ανακοινώσεων σε
πρακτικά συνεδρίων με κριτές
(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του
ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως
προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ

Δ3.02

ΤΜ1.6.08

Ετήσιο πλήθος υπό
εκπόνηση
Διδακτορικών
Διατριβών ανά μέλος
ΔΕΠ

Μέσο πλήθος
επιστημονικών
δημοσιεύσεων ανά
υποψήφιο
διδάκτορα

Αναλογία πλήθους υπό εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών ως προς τον
αριθμό των μελών ΔΕΠ (Καθηγητές,
Αν. Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές),
ανά ακαδημαϊκό έτος

Μέσος αριθμός των επιστημονικών
δημοσιεύσεων ανά υποψήφιο
διδάκτορα, ανά ακαδημαϊκό έτος

1

Τιμή
Βάσης

24,10

58,31

Τιμή
Στόχος

24,5

58,5

Χρον/μα

31/12/2019

31/12/2019

Ενέργειες/ Δράσεις
1. Συμμετοχή στη Δράση
1: «Ενίσχυση Επίκουρων
Καθηγητών στο ΟΠΑ με
θητεία μικρότερη των έξι
(6) ετών» και Δράση 2:
«Ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών»
2. Συμμετοχή στη Δράση
«Πρωτότυπες
Επιστημονικές
Δημοσιεύσεις»
3. Ενίσχυση της
πρόσβασης του
Τμήματος σε
ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες
1. Δράσεις προβολής
διδακτορικών
προγραμμάτων για την
προσέλκυση
περισσότερων
υποψηφίων

1,90

0,62

1,95

0,65

31/8/2019

31/8/2019

Υπεύθυνος
Δράσης
Επίκουροι
Καθηγητές

Μέλη ΔΕΠ

Εκπρόσωπος
Τμήματος στην
Επιτροπή
Βιβλιοθήκης
Επιτροπή
Επικοινωνίας
Τμήματος

2. Αναζήτηση εξωτερικών
πηγών χρηματοδότησης
διδακτορικής έρευνας

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

3. Προσκλήσεις του
Τμήματος για
υποψήφιους διδάκτορες
με πλήρη απασχόληση

Συνέλευση
Τμήματος

4. Ανάπτυξη σχέσεων με
την αγορά εργασίας για
εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος,
Εκπρόσωπος
Τμήματος στη
ΔΑΣΤΑ
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Στρατηγικός
στόχος

Αριστεία στο
ερευνητικό
έργο

Αριστεία στο
ερευνητικό
έργο

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Στόχος
ποιότητας

Αύξηση της
χρηματοδότησης
της έρευνας

Αύξηση της
χρηματοδότησης
της έρευνας

Αναβάθμιση της
μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
προσέλκυσης
πτυχιούχων
υψηλών
επιδόσεων

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Τρόπος μέτρησης δείκτη

Τιμή
Βάσης

Τιμή
Στόχος

Χρον/μα

Ενέργειες/ Δράσεις

1. Αναζήτηση από το
Τμήμα ευρύτερων
χρηματοδοτικών
ευκαιριών
Δ3.25

Δ3.26

Δ4.20

Ετήσιο ποσοστό
χρηματοδοτήσεων
έργων Τμήματος από
ΕΕ

Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο σύνολο
των χρηματοδοτήσεων έργων, ανά
ημερολογιακό έτος

55,56
%

Ετήσιο ποσοστό
χρηματοδοτήσεων
έργων Τμήματος από
διεθνείς φορείς

Ποσοστό χρηματοδότησης έργων
από διεθνείς φορείς στο σύνολο των
χρηματοδοτήσεων έργων, ανά
ημερολογιακό έτος

2,91%

Δείκτης προτίμησης
ΠΠΣ

Η μέση τιμή της σειράς προτίμησης
στην σειρά δήλωσης Τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων των
υποψηφίων των Πανελληνίων
Εξετάσεων στο μηχανογραφικό δελτίο,
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

2

50%

3

3

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

31/12/2019
2. Στοχευμένη προβολή
της ερευνητικής
δραστηριότητας του
Τμήματος σε πιθανούς
φορείς χρηματοδότησης

3%

Υπεύθυνος
Δράσης

31/12/2019

31/8/2019

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

3. Ανάπτυξη σχέσεων με
την αγορά εργασίας για
χρηματοδότηση έρευνας

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

1. Προβολή ΠΠΣ στις
ενημερωτικές επισκέψεις
μαθητών Λυκείου

Επιτροπή
Επικοινωνίας
Τμήματος

2. Αξιοποίηση εργαλείων
Μάρκετινγκ για την
προβολή του ΠΠΣ του
Τμήματος

Επιτροπή
Επικοινωνίας
Τμήματος
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Στρατηγικός
στόχος

Στόχος
ποιότητας

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αύξηση του
ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης
των σπουδών

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αύξηση του
ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης
των σπουδών

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αύξηση του
ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης
των σπουδών

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αύξηση του
ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης
των σπουδών

Αύξηση του
ποσοστού
έγκαιρης
ολοκλήρωσης
των σπουδών

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Τρόπος μέτρησης δείκτη

Δ4.21

Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών διάρκειας
φοίτησης έως ν έτη

Ποσοστό του αριθμού των
εγγεγραμμένων φοιτητών διάρκειας
φοίτησης έως ν έτη ως προς το σύνολο
των εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά
ακαδημαϊκό έτος

Δ4.51

Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών διάρκειας
φοίτησης από ν έως
ν+1 έτη

Ποσοστό του αριθμού των
εγγεγραμμένων φοιτητών διάρκειας
φοίτησης άνω του ν έως ν+1 ως προς
το σύνολο των εγγεγραμμένων
φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος

Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών διάρκειας
φοίτησης από ν+1
έως ν+2 έτη

Ποσοστό του αριθμού των
εγγεγραμμένων φοιτητών διάρκειας
φοίτησης άνω του ν+1 έως ν+2 ως
προς το σύνολο των εγγεγραμμένων
φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος

Δ4.22

Δ4.23

Δ4.36

Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών διάρκειας
φοίτησης πάνω από
ν+2 έτη

Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων
κανονικής διάρκειας
σπουδών (ν έτη)

Τιμή
Βάσης

41,11
%

7,60%

6,59%

Ποσοστό του αριθμού των
εγγεγραμμένων φοιτητών σε έτη άνω
του ν+2 ως προς το σύνολο των
εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά
ακαδημαϊκό έτος

44,71
%

Ποσοστό των αποφοίτων με κανονική
διάρκεια σπουδών ως προς το σύνολο
των αποφοίτων, ανά ακαδημαϊκό έτος

5,61%

3

Τιμή
Στόχος

42%

8%

7%

43%

6%

Χρον/μα

31/8/2019

Ενέργειες/ Δράσεις

1. Ανάλυση των
δεδομένων ποιότητας
(π.χ. βασικοί δείκτες
επίδοσης)

31/8/2019

2. Ενίσχυση του θεσμού
του ακαδημαϊκού
συμβούλου

31/8/2019

3. Ενημέρωση για τη
συμμετοχή των φοιτητών
του Τμήματος στο έργο
«Υποστήριξη Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών
ΟΠΑ»

31/8/2019

31/8/2019

4. Παροχή
φροντιστηριακής
διδασκαλίας σε βασικά
μαθήματα (κορμού) και
άλλες καλές πρακτικές
διδασκαλίας
5. Ενημέρωση για τη
συμμετοχή των φοιτητών
του Τμήματος στην
Ομάδα Συμβουλευτικής
για φοιτητές που
αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην
ολοκλήρωση των
σπουδών τους

Υπεύθυνος
Δράσης
Επιτροπή
Προπτυχιακών
Σπουδών
Τμήματος

Συνέλευση
Τμήματος

Γραμματεία
Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

Γραμματεία
Τμήματος
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Στρατηγικός
στόχος

Στόχος
ποιότητας

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Βελτίωση
συμμετοχής στη
μαθησιακή
διαδικασία

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Βελτίωση
συμμετοχής στη
μαθησιακή
διαδικασία

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Βελτίωση
συμμετοχής στη
μαθησιακή
διαδικασία

Βελτίωση
συμμετοχής στη
μαθησιακή
διαδικασία

Βελτίωση
συμμετοχής στη
μαθησιακή
διαδικασία

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Τρόπος μέτρησης δείκτη

ΤΜ2.008

Μέσο ποσοστό
συμμετοχής
φοιτητών στις
εξεταστικές
περιόδους των
προπτυχιακών
μαθημάτων

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος που
συμμετείχαν στις εξεταστικές
περιόδους Ιανουαρίου - Ιουνίου των
προπτυχιακών μαθημάτων επί του
συνολικού αριθμού δηλώσεων
μαθημάτων, ανά ακαδημαϊκό έτος

Δ4.44

Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων με
βαθμό πτυχίου από 8
και άνω

Ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό
πτυχίου από 8 και πάνω ως προς το
σύνολο των αποφοίτων, ανά
ακαδημαϊκό έτος

Μέσος ετήσιος
βαθμός πτυχίου

Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου των
αποφοίτων, ανά ακαδημαϊκό έτος

ΤΜ2.005

Μέση τιμή
αξιολόγησης του
συνόλου των
μαθημάτων του
Προγράμματος
Σπουδών από τους
εν ενεργεία φοιτητές

Μέση τιμή των απαντήσεων των
φοιτητών του Ερωτηματολογίου
Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας
στην ενότητα «Το Μάθημα» επί του
συνόλου των αξιολογηθέντων
μαθημάτων του ΠΠΣ, με χρήση
πενταβάθμιας κλίμακας, ανά
ακαδημαϊκό έτος

ΤΜ2.006

Μέση τιμή
αξιολόγησης του
συνόλου των
διδασκόντων του
Προγράμματος
Σπουδών από τους
εν ενεργεία φοιτητές

Μέση τιμή των απαντήσεων των
φοιτητών του Ερωτηματολογίου
Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας
στην ενότητα «Ο Διδάσκων» επί του
συνόλου των αξιολογηθέντων
μαθημάτων του ΠΠΣ, με χρήση
πενταβάθμιας κλίμακας, ανά
ακαδημαϊκό έτος

Δ4.46

4

Τιμή
Βάσης

46,70
%

5,16%

6,71

4,01

4,21

Τιμή
Στόχος

47%

5,5%

6,71

4,02

4,23

Χρον/μα

31/8/2019

Ενέργειες/ Δράσεις
6. Αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων σχετικής
έρευνας της ΜΟΔΙΠ για
την αύξηση της
συμμετοχής των
φοιτητών στις διαλέξεις

31/8/2019

1. Ετήσια απονομή
βραβείου «Εξαιρετικής
Επίδοσης στη
Διδασκαλία» σε μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος

31/8/2019

2. Παροχή
φροντιστηριακής
διδασκαλίας σε βασικά
μαθήματα (κορμού) και
άλλες καλές πρακτικές
διδασκαλίας

31/8/2019

1. Ετήσια απονομή
βραβείου «Εξαιρετικής
Επίδοσης στη
Διδασκαλία»
2. Αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων των
στατιστικών αξιολόγησης
μαθήματος/διδασκαλίας
των Τμημάτων και της
έρευνας τελειοφοίτων

31/8/2019

3. Υποστήριξη και
ενημέρωση των
διδασκόντων για την
αξιοποίηση των Νέων
Τεχνολογιών
Πληροφορίας μέσω
δράσεων του Ιδρύματος

Υπεύθυνος
Δράσης
Συνέλευση
Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

Κοσμητεία

Συνέλευση
Τμήματος

Συνέλευση
Τμήματος
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Στρατηγικός
στόχος

Στόχος
ποιότητας

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Τρόπος μέτρησης δείκτη

Τιμή
Βάσης

Τιμή
Στόχος

Χρον/μα

Ενέργειες/ Δράσεις
1.Προβολή με τη χρήση
εργαλείων Μάρκετινγκ
2. Ανάπτυξη σχέσεων με
την αγορά εργασίας για:

Αριστεία στο
εκπαιδευτικό
έργο

Αναβάθμιση της
μαθησιακής
διαδικασίας
μέσω
προσέλκυσης
πτυχιούχων
υψηλών
επιδόσεων

Ενίσχυση
Διεθνοποίησης

Αύξηση
κινητικότητας
φοιτητών

Ενίσχυση
θεσμού
Πρακτικής
άσκησης

Πρακτική άσκηση
φοιτητών

α) πρακτική άσκηση

ΤΜ2.009

Δ4.34

Δ4.15

Προβολή
Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ,
ΠΔΣ)

Ετήσιο ποσοστό
εξερχόμενων
φοιτητών ERASMUS
για σπουδές, στο
σύνολο των ενεργών
φοιτητών

Ποσοστό συμμετοχής
στην πρακτική
άσκηση

Ενίσχυση της προβολής του
Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) για
προσέλκυση 1) φοιτητών με καλύτερο
υπόβαθρο, 2) μεταπτυχιακών και
υποψήφιων διδακτόρων άλλων
Ιδρυμάτων

Ποσοστό των εξερχομένων φοιτητών
ERASMUS για σπουδές (όχι για
πρακτική άσκηση) ως προς το σύνολο
των ενεργών φοιτητών, ανά
ακαδημαϊκό έτος

Ποσοστό του αριθμού των φοιτητών
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης του ΟΠΑ, στην
ημεδαπή και στην αλλοδαπή, ως προς
το σύνολο των ενεργών φοιτητών του
ΠΠΣ, ανά ακαδημαϊκό έτος

5

2

0,96%

5,12%

3

1%

5,2%

31/8/2019

β) χρηματοδότηση
βραβείων αριστείας
στους φοιτητές των ΠΠΣ
& ΠΜΣ
γ) εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας
δ) χρηματοδότηση
έρευνας
3. Σύνδεση με τους
απόφοιτους
4. Πρόσκληση στελεχών
δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στο πλαίσιο των
διαλέξεων

Υπεύθυνος
Δράσης
Επιτροπή
Επικοινωνίας
Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ
Τμήματος

31/8/2019

1. Δράσεις ενίσχυσης της
κινητικότητας των
φοιτητών και ενημέρωση
για τα οφέλη του
Προγράμματος Erasmus

Υπεύθυνος
Erasmus
Τμήματος

31/8/2019

1. Ενέργειες για την
αύξηση του αριθμού των
φοιτητών που
πραγματοποιούν
πρακτική άσκηση και
ενημέρωση για τα οφέλη
της πρακτικής άσκησης

Υπεύθυνος
Πρακτικής
Άσκησης
Τμήματος

