ΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(Δείκτης)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
(Τιμή δείκτη)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκόμενα
αποτελέσματα)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Ποιος αναλαμβάνει
κάθε ενέργεια;)

(Πότε;)

Συστηματοποίηση του θεσμού των προόδων
Αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στις
διαλέξεις των μαθημάτων
ΟΜΕΑ Τμήματος
Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας
φοίτησης έως ν έτη
Δ4.21 (44,03%)

Διαλέξεις με θέματα από την πράξη από
επαγγελματίες του χώρου
50%
Σεμινάρια συμμετοχής φοιτητών σε δράσεις
ενδιαφέροντος

Σ1.1: Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

Βελτίωση επικοινωνίας διδακτικού
προσωπικού με τους φοιτητές

Επιτροπή Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων

Ενθάρρυνση των προπτυχιακών φοιτητών για
παρακολούθηση των διαλέξεων

Διευθυντές Τομέων

Αναβάθμιση των υποδομών και συνεχής
επκαιροποίηση των προσφερομένων
εργαστηριακών ασκήσεων.

Σ1:Εκπαίδευση υψηλού
επιπέδου

Σ1.2: Στελέχωση σε ανθρώπινο
δυναμικό

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με
βαθμό πτυχίου από 8 και άνω
Δ4.44 (6,04%)
Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου
Δ4.46 (7,08)
Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών
ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ,ΕΕΠ.
Δ3.10 (0%)
Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών
ΔΕΠ
Δ3.09 (3,85%)

Επιτροπή Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών

31/12/2020

Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος
8%
7,2
5%

Συνεχείς εισηγήσεις για πρόσληψη μελών
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ.

4,00%

Συνεχείς εισηγήσεις για πρόσληψη νέων
μελών ΔΕΠ
ΟΜΕΑ Τμήματος

Σ1.3: Επικαιροποίηση του
Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών

Ετήσια επικαιροποίηση του ΠΠΣ

1

Αξιοποίηση συστάσεων των επιτροπών
αξιολόγησης

Επιτροπή Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών
31/12/2020
Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος
Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών
σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
ανά μέλος ΔΕΠ
Δ3.36 (39,31)

45

Συστηματική καταγραφή των ερευνητικών
επιδόσεων
Ενίσχυση υποδομών

Σ2: Παραγωγή έρευνας υψηλού
επιπέδου και προώθηση της
αριστείας

Σ2.1: Προώθηση της υψηλού
επιπέδου έρευνας

Σ3.1: Ενίσχυση των δράσεων Erasmus

Σ3: Ισχυροποίηση της διεθνούς
παρουσίας του Τμήματος και
σύνδεση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με την αγορά
εργασίας

Μέσο συνολικό πλήθος αναφορών
ανά μέλος ΔΕΠ
Δ3.45 (1.396,65)

1.500

Πρόσληψη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό
προσωπικό
Προβολή σημαντικών επιδόσεων και
βραβείων
Συμμετοχή σε διεθνείς κατατάξεις

Ετήσιο πλήθος υπό
εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ
Δ3.02 (1,83)

2

Εξεύρεση πόρων από
ερευνητικά προγράμματα,
υποτροφίες κ.ά.

Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων
φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των
ενεργών φοιτητών
Δ4. 34 (0.90%)

1,50%

Ενημέρωση φοιτητών για τις δράσεις Erasmus

Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων
φοιτητών ERASMUS ως προς το
σύνολο των ενεργών φοιτητών
Δ4.35 (1,23%)

2%

Απόδοση και αναγνώριση ECTS φοιτητών
Erasmus

Διασφάλιση περισσότερων
χρηματοδοτούμενων θέσεων

Σ3.2: Ενίσχυση της Πρακτικής
Άσκησης

Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική
άσκηση
Δ4.15 (4,26%)

6%

Σ3.3: Αύξηση της παρουσίας του
Τμήματος σε Διεθνή Συνέδρια

Μέσο συνολικό πλήθος
ανακοινώσεων σε πρακτικά
συνεδρίων με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ
Δ3.39 (58,88)

65%

Σ4.1: Συνεχής και αντικειμενική
εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ

Αριθμός εσωτερικών αξιολογήσεων
(6)

7

Σ4.2: Ενθάρρυνση και ενίσχυση της
διαδικασίας ηλεκτρονικής
αξιολόγησης από φοιτητές

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
από προπτυχιακούς φοιτητές
(2.262, ακαδ. έτος 2016-2017)

Εργαστήρια Τμήματος

31/12/2020

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος

Ενημέρωση εισερχομένων φοιτητών Erasmus
για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του
Τμήματος

Πρόεδρος
Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης

31/12/2020

Επιτροπή Erasmus

Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων
χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης

Εισήγηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών για
αύξηση της χρηματοδότησης των μέλων ΔΕΠ
για συμμετοχή σε συνέδρια

Επικοινώνηση της διαδικασίας και της
σπουδαιότητας της εσωτερικής αξιολόγησης
στα μέλη ΔΕΠ

Σ4: Διασφάλιση της ποιότητας
του ΠΠΣ

Πρόεδρος
ΟΜΕΑ Τμήματος

ΟΜΕΑ Τμήματος
Επιτροπή Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών
31/12/2020

2.500

Επικοινώνηση της διαδικασίας και της
σπουδαιότητας της συμπλήρωσης
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους
προτυχιακούς φοιτητές

Διευθυντές Τομέων
Πρόεδρος-Συνέλευση
Τμήματος

