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Πίνακας Στρατηγικού Στόχου 1: Συνεχής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου& ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών με επέκταση της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας στον τομέα παροχής προγραμμάτων σπουδών με εναλλακτικές μορφές μάθησης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σ.1.Συνεχής
αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού
έργου& ενίσχυση
των επιδόσεων
των
φοιτητών/τριών
με επέκταση της
εκπαιδευτικής
δραστηριότητας
στον τομέα
παροχής
προγραμμάτων
σπουδών με
εναλλακτικές
μορφές μάθησης

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣΠ
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.ΔΙ.Π.ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
Δ1.003: Ποσοστό
ενεργών
προπτυχιακών φοιτητών/τριών στο
σύνολο των εγγεγραμμένων
Υποδεικνύει
το
ποσοστό
των
φοιτητών/τριών που είναι ενεργοί/ές
(με διάρκεια σπουδών έως ν+2 έτη)
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Σ1.1.Ενίσχυση της
ενεργού συμμετοχής
των φοιτητών/τριών
στα ΠΠΣ

Σ1.1.1.Ποσοστό ενεργών
προπτυχιακών φοιτητών/τριών στο
σύνολο των εγγεγραμμένων

Σ.1.2. Διασφάλιση της
ακαδημαϊκής ποιότητας

Σ1.2.1. Βαθμός ικανοποίησης
αναφορικά με την ποιότητα του
εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τύπος Μέτρησης:

𝛭1.007
. 100
𝛭1.006
Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτης για το Ίδρυμα: M1.007 Ενεργοί/ές
προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (ν+2): Το
πλήθος των ενεργών φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος (όσων βρίσκονται εντός των ετών
φοίτησης ν+2) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Δείκτης
για
το
Ίδρυμα:
M1.006
Εγγεγραμμένο/εςι
προπτυχιακοί/ές
φοιτητές/τριες:
Το
πλήθος
των
εγγεγραμμένων
προπτυχιακών
φοιτητών/τριών του Ιδρύματος κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους
αναφοράς (31/8).
Τιμή Δείκτη:
0-5/5
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στην εκπαιδευτική
διαδικασία
Δ1.4.36: Μέσο ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων κανονικής διάρκειας
σπουδών (ν έτη)

Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό των
αποφοίτων με κανονική φοίτηση (στα ν
έτη σπουδών) στο σύνολο των
αποφοίτων του ΠΠΣ, κατά το εν λόγω
ακαδημαϊκό έτος
Σ1.2.2. Μέσο ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων κανονικής διάρκειας
σπουδών (ν έτη)

Μέσος όρος αποτελεσμάτων
ερωτηματολογίων αξιολόγησης όλων των
μαθημάτων των ΠΠΣ του Π.Α. από τους/τις
φοιτητές/τριες
Τύπος Μέτρησης:
Μ4.091+Μ4.092
.100)
∑.098
i=091 M4.i

Σ

/πλήθος ΠΠΣ

Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτης για το ΠΠΣ: M4.091 Απόφοιτοι
(εντός κανονικής
διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες):
Το πλήθος των φοιτητών που έχουν
αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
και είχαν εγγραφεί πριν από ν έτη, κανονική
διάρκεια σπουδών (Άνδρες) κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Δείκτης για το ΠΠΣ: M4.092 Απόφοιτες
(εντός κανονικής
διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες):
Το πλήθος των φοιτητριών που έχουν
αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
και είχαν εγγραφεί πριν από ν έτη, κανονική
διάρκεια σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
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Δ1.4.42: Μέσο ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων μη κανονικής διάρκειας
σπουδών (πάνω από ν+2 έτη)

Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό των
αποφοίτων με διάρκεια σπουδών
πάνω από ν+2 έτη, στο σύνολο των
αποφοίτων του ΠΠΣ, κατά το εν λόγω
ακαδημαϊκό έτος
Σ1.2.3.Μέσο ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων μη κανονικής διάρκειας
σπουδών (πάνω από ν+2έτη)

Τύπος Μέτρησης:
Μ4.097+Μ4.098
.100)
∑.098
i=091 M4.i

(Σ

/πλήθος ΠΠΣ

Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτης για το ΠΠΣ: M4.097 Απόφοιτοι
(περισσότερα από ν+2
έτη σπουδών) (Άνδρες):
Το πλήθος των φοιτητών που έχουν
αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
και είχαν εγγραφεί πριν >ν+2 έτη, πέραν των
δύο ετών από την κανονική διάρκεια
σπουδών(Άνδρες) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Δείκτης για το ΠΠΣ: M4.098 Απόφοιτες
(περισσότερα από ν+2 έτη σπουδών)
(Γυναίκες):
Το πλήθος των φοιτητριών που έχουν
αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
και είχαν εγγραφεί πριν από >ν+2 έτη,
πέραν των δύο ετών από την κανονική
διάρκεια σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
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Σ.1.3. Συνεχής
επικαιροποίηση των
Προπτυχιακών
Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΠΣ)

Σ.1.3.1. Πλήθος επικαιροποιημένων
ΠΠΣ/Σύνολο ΠΠΣ

Σ.1.4.Ενίσχυση της
αριστείας σε
Προπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες

Σ.1.4.1.Μέσο ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 8 και
άνω

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη:
Ακέραιος Αριθμός -0-18/18

Υποδεικνύει τον αριθμό
προγραμμάτων που επικαιροποιούνται
κάθε ακαδημαϊκό έτος

Δ1.4.44: Μέσο
ετήσιο
ποσοστό
αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 8 και
άνω
Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό των
αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και
πάνω, στο σύνολο των αποφοίτων,
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Τύπος Μέτρησης:

(𝛴

(∑.108
i=105 M4.i
.100)
∑.098
i=091 M4.i

/πλήθος ΠΠΣ

Προστίθενται οι παρακάτω δείκτες όλων
των Τμημάτων, πολλαπλασιάζονται *100
και διαιρούνται με το πλήθος των ΠΠΣ
Δείκτες για το ΠΠΣ:
M4.105 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00
- 8.99 (Άνδρες): Το πλήθος των αποφοίτων
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με βαθμό
πτυχίου από 8.00-8.99 (Άνδρες) κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
M4.106 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00
- 8.99 (Γυναίκες): Το πλήθος των αποφοίτων
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με βαθμό
πτυχίου από 8.00-8.99 (Γυναίκες) κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
M4.107 Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00
- 10.00 (Άνδρες): Το πλήθος των αποφοίτων
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με βαθμό
πτυχίου από 9.00-10.00 (Άνδρες) κατά τη
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λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).

Σ.1.4.2. Μέσος ετήσιος βαθμός
πτυχίου

Δ1.4.46 Μέσος ετήσιος βαθμός
πτυχίου:
Υποδεικνύει τον μέσο βαθμό πτυχίου
όλων των αποφοίτων κατά το εν λόγω
ακαδημαϊκό έτος

M4.108 Απόφοιτες με βαθμό πτυχίου 9.00
- 10.00 (Γυναίκες):
Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους με βαθμό πτυχίου από
9.00-10.00 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:
𝜧𝟒.𝟏𝟎𝟗+𝜧𝟒.𝟏𝟏𝟎
) /πλήθος
𝟐

(Σ

ΠΠΣ

Ερμηνεία Δεικτών:
Δείκτες για το ΠΠΣ:
M4.109 Μέση τιμή βαθμού πτυχίου
(Άνδρες): Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου
των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους (Άνδρες) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους
αναφοράς (31/8).
M4.110 Μέση τιμή βαθμού πτυχίου
(Γυναίκες): Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου
των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).

Σ.1.5.Ενθάρρυνση της
σύνδεσης των ΠΠΣ με
την αγορά εργασίας

Σ.1.5.1. Μέσο ετήσιο ποσοστό
συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

Δ1.4.15 Μέσο
ετήσιο
ποσοστό
συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

Τύπος Μέτρησης:
Μ4.031

(𝛴 ∑.060

i=055 M4.i

. 100) / πλήθος ΠΠΣ
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Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό ενεργών
φοιτητών (στο σύνολο των ενεργών)
στο ΠΠΣ που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης,
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Σ.1.6.Προώθηση
δράσεων για την
παροχή της δια βίου
μάθησης και της
εκπαίδευσης ενηλίκων
και μέσω e-learning

Σ.1.6.1. Πλήθος
προγραμμάτων/έτος

Σ.1.7.Προώθηση της
δράσης για το
σχεδιασμό και
υλοποίηση θερινών
σχολείων

Σ.1.7.1. Πλήθος προγραμμάτων/έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ερμηνεία Δεικτών:
Δείκτες για το ΠΠΣ:
M4.031 Φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν
την
πρακτική άσκηση:
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών
που ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη
για το έτος πρακτική άσκηση κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τιμή Δείκτη
Ακέραιος αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
προγραμμάτων για κάθε έτος.

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος αριθμός

Υποδεικνύει τον αριθμό ΘΑ για κάθε
έτος.
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Σ.1.8.Βελτίωση
φοιτητικής μέριμνας

Σ.1.8.1. Ποσοστό σιτιζόμενων
φοιτητών/τριών

Δ1.100 Ποσοστό σιτιζόμενων
φοιτητών
Υποδεικνύει το ποσοστό του συνόλου
των
φοιτητών/τριών
(ενεργών
προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών,
διδακτορικών) που σιτίζονται από το
Ίδρυμα, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό
έτος

Τύπος Μέτρησης:

Μ1.133
. 100
Μ1.007 + Μ1.009 + Μ1.011
Ερμηνεία Δεικτών:
Δείκτες για το Ίδρυμα
M1.133 Σιτιζόμενοι/ες φοιτητές/τριες
Ο συνολικός αριθμός των δωρεάν
σιτιζόμενων φοιτητών/τριών κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M1.007 Ενεργοί προπτυχιακοί/ές
Φοιτητές/τριες (ν+2)
Το πλήθος των ενεργών φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος (όσων βρίσκονται εντός των ετών
φοίτησης ν+2) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M1.009
Εγγεγραμμένοι/ες
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
Το
πλήθος
των
εγγεγραμμένων
φοιτητών/τριών σε όλα τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους
αναφοράς (31/8).
M1.011 Υποψήφιοι/ες διδάκτορες /ισσες
εν ενεργεία
Το πλήθος των εν ενεργεία υποψηφίων
διδακτόρων/ισσών του Ιδρύματος κατά τη
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λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).

Σ.1.8.2. Ποσοστό στεγαζόμενων
φοιτητών/τριών

Δ1.101 Ποσοστό στεγαζόμενων
φοιτητών
Υποδεικνύει
το ποσοστό
των
προπτυχιακών φοιτητών/τριών που
διαμένουν στις Εστίες του Ιδρύματος,
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Τύπος Μέτρησης:

𝛭1.136
. 100
𝛭1.007
Ερμηνεία Δεικτών:
Δείκτες για το Ίδρυμα
M1.136 Στεγαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες
Ο συνολικός αριθμός των στεγαζόμενων
φοιτητών/τριών κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M1.007 Ενεργο/έςί προπτυχιακοί/ές
Φοιτητές/τριες (ν+2)
Το πλήθος των ενεργών φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος (όσων βρίσκονται εντός των ετών
φοίτησης ν+2) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
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Πίνακας Στρατηγικού Στόχου 2: Σ.2_Υποστήριξη του ερευνητικού έργου και ερευνητικού δυναμικού

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σ.2_Υποστήριξη
του ερευνητικού
έργου και
ερευνητικού
δυναμικού

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ2.1.Ενδυνάμωσητων
Προγραμμάτων
Διδακτορικών Σπουδών
ΠΔΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

Σ.2.1. Μέσο ετήσιο πλήθος
διδακτορικών διατριβών ανά ΠΔΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣΠ
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.ΔΙ.Π.ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
Δ1.010 Μέσο
ετήσιο
πλήθος
διδακτορικών διατριβών ανά ΠΔΣ
Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον
αριθμό των διδακτορικών διατριβών
που απονεμήθηκαν από κάθε ΠΔΣ του
Ιδρύματος κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό
έτος

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τύπος Μέτρησης:

∑ Μ6.006
Μ1.001

Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτης για το ΔΔ:
M6.006 Σύνολο διδακτόρων έτους
αναφοράς
Το πλήθος των ανακηρυχθέντων/εισών
διδακτόρων/ισσών κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8)
Δείκτης για το Ίδρυμα:
M1.001 Προγράμματα Προπτυχιακών
Σπουδών
Ο συνολικός αριθμός των Προγραμμάτων
Προπτυχιακών
Σπουδών
όλων
των
Τμημάτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
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Σ.2.2.Προώθηση &
ενίσχυση της
καινοτομίας

Σ.2.2.1. Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών
διδακτορικών διατριβών ανά μέλος
ΔΕΠ σε επίπεδο ιδρύματος

Δ1.011 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών
διδακτορικών διατριβών ανά μέλος
ΔΕΠ σε επίπεδο ιδρύματος
Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον
αριθμό των διδακτορικών διατριβών
που απονεμήθηκαν από κάθε ΠΔΣ του
Ιδρύματος κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό
έτος

Σ.2.2.2. Μέσο πλήθος διεθνών και
λοιπών βραβείων και διακρίσεων
ανά μέλος ΔΕΠ

Δ1.3.46 Μέσο πλήθος διεθνών
βραβείων και διακρίσεων ανά μέλος
ΔΕΠ
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό διεθνών
βραβείων και διακρίσεων ανά μέλος

Τύπος Μέτρησης:
𝛭3.005
𝑖=008 𝑀3.𝑖

(Σ ∑.013

) / πλήθος Τμημάτων

Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτης για το Τμήμα:
M3.005 Διδακτορικές διατριβές
Ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που
υλοποιούνται στο Τμήμα κατά το έτος
αναφοράς, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού
έτους αναφοράς (31/8)
Δείκτης για το Ίδρυμα:
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

(𝛴

Μ3.127
)
∑.015
i=008 M3.i

/ πλήθος Τμημάτων
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ΔΕΠ των τμημάτων συνολικά, έως τη
λήξη του εν λόγω ημερολογιακού έτους

Δείκτης για το Τμήμα:
M3.127 Διεθνή βραβεία και
διακρίσεις
Το πλήθος των διεθνών βραβείων και
διακρίσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
σωρευτικά,
από
την
έναρξη
της
επιστημονικής τους δραστηριότητας μέχρι
τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς
(31/12).
Δείκτης για το Ίδρυμα:
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).

Σ.2.3. Ενίσχυσητης
οργάνωσης & της
ανάπτυξης των
ερευνητικών
Εργαστηρίων του
Ιδρύματος

Σ.2.3.1. Μέσο πλήθος Δικτύων
ερευνητικών εργαστηρίων (Networks
of Excellence) σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη:
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει τον αριθμό των Δικτύων
κάθε ακαδημαϊκό έτος
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Σ.2.4.Υποστήριξητης
αριστείας στην
επιστημονική έρευνα

Σ.2.4.1. Μέσο πλήθος εργασιών σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Σ.2.4.2. Μέσο πλήθος
ετεροαναφορών

Δ1.084 Μέσο πλήθος εργασιών σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
με κριτές που αντιστοιχούν σε κάθε
τακτικό μέλος ΔΕΠ, σωρευτικά έως τη
λήξη του εν λόγω ημερολογιακού έτους

Δ1.087 Μέσο πλήθος
Ετεροαναφορών
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
ετεροαναφορών που αντιστοιχούν σε
κάθε τακτικό μέλος ΔΕΠ, σωρευτικά
έως τη λήξη του εν λόγω
ημερολογιακού έτους

Τύπος Μέτρησης:

Μ1.116
Μ1.013
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.116 Εργασίες σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
Ο συνολικός αριθμός των εργασιών των
μελών του Ιδρύματος σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές. Υπολογίζεται για κάθε
μέλος Δ.Ε.Π. το άθροισμα των εργασιών
σωρευτικά
από
την
έναρξη
της
επιστημονικής του δραστηριότητας έως τη
λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς
(31/12).
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.119
Μ1.013
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.119 Ετεροαναφορές
Ο συνολικός αριθμός των ετεροαναφορών
των μελών του Ιδρύματος. Υπολογίζεται για
κάθε μέλος ΔΕΠ το άθροισμα των
ετεροαναφορών του σωρευτικά από την
έναρξη
της
επιστημονικής
του
δραστηριότητας έως τη λήξη του
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Σ.2.4.3. Μέσο πλήθος αναφορών ανά
μέλος ΔΕΠ

Σ.2.4.4. Μέσο πλήθος επιστημονικών
δημοσιεύσεων ανά Υποψήφιο/α
Διδάκτορα/ισα

Δ1.3.45 Μέσο πλήθος αναφορών
ανά μέλος ΔΕΠ
Υποδεικνύει
τον
μέσο
αριθμό
αναφορών
(ετεροαναφορών
και
αυτοαναφορών) ανά μέλος ΔΕΠ
συνολικά, έως τη λήξη του εν λόγω
ημερολογιακού έτους

Δ1.6.08 Μέσο πλήθος επιστημονικών
δημοσιεύσεων ανά Υποψήφιο
Διδάκτορα
Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο,
τον
αριθμό
των
επιστημονικών
δημοσιεύσεων
κάθε
υποψήφιου
διδάκτορα κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό
έτος

ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:
Μ3.126
i=008 M3.i

(Σ∑.015

) / πλήθος Τμημάτων

Δείκτες για το Τμήμα
M3.126 Αναφορές
Το πλήθος των αναφορών (ετεροαναφορές
και αυτοαναφορές) των μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος σωρευτικά, από την έναρξη της
επιστημονικής τους δραστηριότητας μέχρι
τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς
(31/12). Για την άντληση των στοιχείων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία
Google Scholar
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

(Σ

𝛭6.016+𝛭6.017
)
𝛭6.014

/πλήθος ΠΔΣ

Δείκτες για το ΔΔ
M6.016 Δημοσιεύσεις ΥΔ σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
Το πλήθος των δημοσιεύσεων σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, που
προέκυψαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού
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Σ.2.5.Αύξησητου
συνόλου της
ερευνητικής
χρηματοδότησης

Σ.2.5.1. Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών
έργων ανά μέλος ΔΕΠ

Δ1.097 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών
έργων ανά μέλος ΔΕΠ
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
ενεργών ερευνητικών έργων του
Ιδρύματος που αντιστοιχούν σε κάθε
τακτικό μέλος ΔΕΠ, κατά το εν λόγω
ημερολογιακό έτος

έτους αναφοράς (31/8) από το ερευνητικό
έργο των υποψηφίων διδακτόρων. Οι
δημοσιεύσεις υπολογίζονται από την
απόκτηση
της
ιδιότητας
του/της
υποψηφίου/ας διδάκτορα/ισσαςα έως και
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς.
M6.017 Δημοσιεύσεις ΥΔ σε διεθνή
συνέδρια με κριτές
Το πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνή
συνέδρια με κριτές, που προέκυψαν κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8) από το ερευνητικό έργο των
υποψηφίων
διδακτόρων/ισσών.
Οι
δημοσιεύσεις υπολογίζονται από την
απόκτηση
της
ιδιότητας
του/της
υποψηφίου διδάκτορα/ισσαας έως και τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς.
M6.014 Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία
Το συνολικό πλήθος των εν ενεργεία
υποψηφίων διδακτόρων/ισσών κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.120
Μ1.013
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.120 Χρηματοδοτούμενα έργα
Το
πλήθος
των
ενεργών
χρηματοδοτούμενων έργων των μελών του
Ιδρύματος: είναι αυτά που έχουν
επιστημονικά
υπεύθυνο
μέλος του
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Σ.2.5.2 Ποσοστό ενεργών έργων
υψηλού προϋπολογισμού

Σ.2.5.3. Μέσο ετήσιο πλήθος
εξωτερικών συνεργατών και
ερευνητών ανά έργο

Δ1.095 Ποσοστό ενεργών έργων
υψηλού προϋπολογισμού
Υποδεικνύει το ποσοστό των ενεργών
ερευνητικών έργων του Ιδρύματος που
είναι έργα υψηλού προϋπολογισμού
(πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ) κατά το
εν λόγω ημερολογιακό έτος

Δ1.096 Μέσο
ετήσιο
πλήθος
εξωτερικών συνεργατών ανά έργο
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
εξωτερικών συνεργατών /τριών του
Ιδρύματος που αντιστοιχούν σε κάθε
ενεργό ερευνητικό έργο, κατά το εν
λόγω ημερολογιακό έτος

Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.128

. 100
∑.128
i=126 M1. i
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.128 Ενεργά έργα (> 200Κ €)
Το πλήθος των ενεργών έργων με
προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 200.000€
τα οποία έχουν ενεργή διάρκεια του
φυσικού
αντικειμένου
εντός
του
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 31/12). Είναι αυτά που έχουν επιστημονικά
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς
(1/1 - 31/12).
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.129
Μ1.120
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.129 Εξωτερικοί συνεργάτες
έργων
Ο συνολικός αριθμός των εξωτερικών
συνεργατών/τριών του Ιδρύματος για την
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Σ.2.6.Συστηματική
συνεργασία του
Πανεπιστημίου με το
παραγωγικό δυναμικό
& σύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή και
τον ΣΕΒ

Σ.2.6.1. Ποσοστό χρηματοδότησης
έργων από εθνικούς ιδιωτικούς
φορείς επί εξωτερικών
χρηματοδοτήσεων

Δ1.041 Ποσοστό
χρηματοδότησης
έργων από εθνικούς ιδιωτικούς
φορείς
επί
εξωτερικών
χρηματοδοτήσεων

Υποδεικνύει
το
ποσοστό
των
χρηματοδοτήσεων έργων από εθνικούς
ιδιωτικούς φορείς, στο σύνολο των
χρηματοδοτήσεων έργων, κατά το εν
λόγω ημερολογιακό έτος

εκτέλεση των έργων με ενεργή σύμβαση
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς
(1/1 - 31/12).
M1.120 Χρηματοδοτούμενα έργα
Το
πλήθος
των
ενεργών
χρηματοδοτούμενων έργων των μελών του
Ιδρύματος: είναι αυτά που έχουν
επιστημονικά
υπεύθυνο
μέλος του
Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.068

. 100
∑.068
i=064 M1. i

Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.068
Χρηματοδότηση έργων
από εθνικούς ιδιωτικούς
φορείς
Το
συνολικό
ύψος
της
ετήσιας
χρηματοδότησης του Ιδρύματος από
προγράμματα από εθνικούς ιδιωτικούς
φορείς για υπηρεσίες/προϊόντα από 1/1
έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον
ΕΛΚΕ.
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Πίνακας Στρατηγικού Στόχου 3: Σ.3_ Υποστήριξη της Διεθνοποιημένης και Διεθνούς διάστασης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ.3_ Υποστήριξη
της
Διεθνοποιημένης
και
Διεθνούς
διάστασης
του
εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου
του Ιδρύματος

Σ3.1.Ενδυνάμωση &
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εξερχομένων/
εισερχομένων
φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος στο πλαίσιο
των δράσεων του
προγράμματος
Εrasmus+

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣΠ
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.ΔΙ.Π.ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)

Σ.3.1.1. Αριθμός ενεργών διμερών
συμβάσεων με πανεπιστήμια της
αλλοδαπής για κινητικότητα
φοιτητών/τριών

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σ.3.1.2 Μέσο ετήσιο ποσοστό
εξερχόμενων φοιτητών/τριών στο
πλαίσιο του προγράμματος
ΕRASMUS+ στο
Σύνολο των ενεργών
φοιτητών/τριών"

Δ1.4.34 Μέσο
ετήσιο
ποσοστό
εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο
σύνολο των ενεργών φοιτητών
Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό των
φοιτητών που μετακινήθηκαν στο
εξωτερικό με ERASMUS στο σύνολο των

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
συμβάσεων κάθε ακαδημαϊκό έτος

Τύπος Μέτρησης:

(Σ

Μ4.089+Μ4.090
.100) /πλήθος
∑.060
i=055 M4.i

ΠΠΣ

Δείκτες για το ΠΠΣ:
M4.089 Εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS
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ενεργών φοιτητών κατά το εν λόγω
ακαδημαϊκό έτος

Σ.3.1.3.Ποσοστόεισερχόμενων
φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του
προγράμματος ΕRASMUS+ στο
Σύνολο των ενεργών
φοιτητών/τριών"

Δ1.4.35 Ποσοστό
εισερχόμενων
φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των
ενεργών φοιτητών
Υποδεικνύει
το
πλήθος
των
εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο
σύνολο των ενεργών φοιτητών κατά το
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

(Άνδρες)
Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων
φοιτητών ERASMUS (Άνδρες) κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Συμπεριλαμβάνονται
φοιτητές
που
μετακινούνται και για σπουδές και για
πρακτική άσκηση.
M4.090 Εξερχόμενες φοιτήτριες ERASMUS
(Γυναίκες)
Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων
φοιτητριών ERASMUS (Γυναίκες) κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
Συμπεριλαμβάνονται
φοιτήτριες
που
μετακινούνται και για σπουδές και για
πρακτική άσκηση.
Τύπος Μέτρησης:

(Σ

Μ4.087+Μ4.088
.100) /πλήθος
∑.060
i=055 M4.i

ΠΠΣ

Δείκτες για το ΠΠΣ:
M4.087 Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS
(Άνδρες)
Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων
φοιτητών ERASMUS (Άνδρες) κατά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M4.088 Εισερχόμενες φοιτήτριες ERASMUS
(Γυναίκες)
Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων
φοιτητριών ERASMUS (Γυναίκες) κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
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Σ.3.2.Ενδυνάμωση &
υποστήριξη της
κινητικότητας
διδασκόντων/ουσών

Σ.3.2.1. Αριθμός ενεργών διμερών
συμβάσεων με πανεπιστήμια της
αλλοδαπής για κινητικότητα
διδασκόντων/ουσών στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+
Σ.3.2.2. Μέσο ετήσιο ποσοστό
εξερχόμενων μελών ΔΕΠ στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus+

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ακέραιος Αριθμός
Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
συμβάσεων κάθε ακαδημαϊκό έτος
Δ1.3.18 Μέσο
ετήσιο
ποσοστό
εξερχόμενων μελών ΔΕΠ με Erasmus

Τύπος Μέτρησης:
Μ3.083
. 100
i=008 M3.i

(Σ ∑.015

) / πλήθος

Τμημάτων
Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό του
συνόλου των μελών ΔΕΠ που
μετακινήθηκαν σε Ιδρύματα του
εξωτερικού με το πρόγραμμα Erasmus,
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Σ.3.2.3. Ετήσιο πλήθος εισερχόμενων
Διδασκόντων/ουσών στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus ανά μέλος
ΔΕΠ

Τιμή Δείκτη

Δ1.3.19 Ετήσιο πλήθος εισερχόμενων
Διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus
ανά μέλος ΔΕΠ
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
εισερχομένων
Διδασκόντων/ουσών
από Ιδρύματα του εξωτερικού με το
πρόγραμμα Erasmus, που αντιστοιχεί
σε κάθε 10 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Δείκτες για το Τμήμα:
M3.083 Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ
(ERASMUS)
Το πλήθος των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ
προς Ιδρύματα του εξωτερικού (ERASMUS)
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
αναφοράς.
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:
Μ3.084

(Σ ∑.015

i=008 M3.i

) / πλήθος Τμημάτων

Δείκτες για το Τμήμα:
M3.084
Εισερχόμενοι/ες
διδάσκοντες/ουσες
(ERASMUS)
Το πλήθος των εισερχομένων διδασκόντων
/ουσών από Ιδρύματα του εξωτερικού
(ERASMUS) κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
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Σ.3.2.4. Μέσο ετήσιο ποσοστό μελών
ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό

Σ.3.3.Ενίσχυση διμερών
συνεργασιών με
Ιδρύματα της
αλλοδαπής για
ερευνητικό και λοιπό
επιστημονικό έργο

Σ.3.3.1 Πλήθος διμερών Μνημονίων
συνεργασίας (MoUs)

Σ.3.4.Ενίσχυση της
διεθνούς παρουσίας
του ιδρύματος

Σ.3.4.1.Πλήθος συμμετοχών σε
συστήματα κατάταξης ιδρύματος
(ranking)

Δ1.3.17 Μέσο ετήσιο ποσοστό μελών
ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό

Τύπος Μέτρησης:

Υποδεικνύει το μέσο ποσοστό του
συνόλου των μελών ΔΕΠ που δίδαξαν
σε Ιδρύματα του εξωτερικού κατά το εν
λόγω ακαδημαϊκό έτος

Τμημάτων

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

(Σ

Μ3.082
..100
∑.015
i=008 M3.i

)

/ πλήθος

Δείκτες για το Τμήμα:
M3.082 Μέλη ΔΕΠ με ακαδημαϊκή
προϋπηρεσία σε ιδρύματα του εξωτερικού
Το πλήθος των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν
στο Τμήμα και δίδαξαν ως μέλη ΔΕΠ σε
ιδρύματα του εξωτερικού κατά τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει τον αριθμό των διμερών
Μνημονίων κάθε ακαδημαϊκό έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει τον αριθμό των διμερών
Μνημονίων κάθε ακαδημαϊκό έτος
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Πίνακας Στρατηγικού Στόχου 4: Σ.4_ Σ.4.Επέκταση και εμβάθυνση της Συμβολής του Πανεπιστημίου στις κοινωνίες του Αιγαίου Πελάγους
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ.4.Επέκταση και
εμβάθυνση
της
Συμβολής
του
Πανεπιστημίου
στις κοινωνίες του
Αιγαίου Πελάγους

Σ4.1.Ενθάρυνση της
συμμετοχής των
τοπικών φορέων στην
υλοποίηση κοινών
ερευνητικών
προγραμμάτων

ΔΕΙΚΤΕΣ

Σ.4.1.1. Πλήθος υποβολών κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων/ έτος

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣΠ
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.ΔΙ.Π.ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει τον αριθμό των υποβολών
των προγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκό
έτος
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Σ4.2:Ανάδειξητου
επιτελούμενου έργου
(εκπαιδευτικού,
ερευνητικού,
πολιτιστικού) του
Ιδρύματος στην
ακαδημαϊκή κοινότητα
και στην κοινωνία

Σ.4.2.1. Πλήθος δραστηριοτήτων
αναγνώρισης/έτος

Σ4.3:Ενίσχυσητων
στρατηγικών
συνεργασιών με την
τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλους τοπικούς
φορείς

Σ.4.3.1 Πλήθος Μνημονίων
συνεργασίας (MoUs)/έτος

Σ4.4.Ενδυνάμωση της
σχέσης πανεπιστημίου
με την τοπική
αυτοδιοίκηση και
άλλους τοπικούς
φορείς για την επίλυση
κρίσιμων/ζωτικών
προβλημάτων

Σ.4.4.1. Πλήθος παρεμβάσεων/έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκό
έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
Μνημονίων κάθε ακαδημαϊκό έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Υποδεικνύει
τον
αριθμό
παρεμβάσεων κάθε έτος

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός
των
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Πίνακας Στρατηγικού Στόχου 5: Σ.5. Βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σ.5. Βελτίωση της
ποιότητας των
συνθηκών
οργάνωσης και
λειτουργίας του
ανθρώπινου
δυναμικού του
Ιδρύματος

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ.5.1.Ανάπτυξη
ακαδημαϊκού
προσωπικού
(προσέλκυση νέου,
συγκράτηση
υφιστάμενου)

ΔΕΙΚΤΕΣ

Σ.5.1.1. Αναλογία Διδασκομένων–
Διδασκόντων/ουσών

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣΠ
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.ΔΙ.Π.ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
Δ1.016 Αναλογία Διδασκομένων –
Διδασκόντων/ουσών
Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον
αριθμό των ενεργών προπτυχιακών
φοιτητών/τριών που αντιστοιχούν σε
κάθε μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος, κατά το
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

Σ.5.1.2 Μέσο ετήσιο πλήθος μελών
ΔΕΠ ανά ΠΠΣ

Δ1.015 Μέσο ετήσιο πλήθος μελών
ΔΕΠ-EΠ ανά ΠΠΣ
Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον
αριθμό των Τακτικών μελών ΔΕΠ ανά
ΠΠΣ του Ιδρύματος, κατά το εν λόγω
ακαδημαϊκό έτος

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τύπος Μέτρησης:

Μ1.007
Μ1.013
Δείκτες για το Ίδρυμα
M1.007 Ενεργοί/ές προπτυχιακοί/ές
φοιτητές (ν+2)
Το πλήθος των ενεργών φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος (όσων βρίσκονται εντός των ετών
φοίτησης ν+2) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.013
Μ1.001
Δείκτες για το Ίδρυμα
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
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Σ.5.1.3. Μέσο ετήσιο ποσοστό
διδακτικού προσωπικού με σύμβαση

Δ1.3.13 Μέσο
ετήσιο
ποσοστό
διδακτικού προσωπικού με σύμβαση

M1.001 Προγράμματα Προπτυχιακών
Σπουδών
Ο συνολικός αριθμός των Προγραμμάτων
Προπτυχιακών
Σπουδών
όλων
των
Τμημάτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

( Σ -Μ3.078/.100 ) /πλήθος
Τμημάτων
Δείκτες για το Τμήμα:

Σ.5.2.Αύξηση του
διοικητικού
προσωπικού

Σ.5.2.1. Αριθμός Διοικητικού
προσωπικού

Σ.5.3.Ανάπτυξη
ικανοτήτων και
δεξιοτήτων διοικητικού
προσωπικού

Σ.5.3.1 Ποσοστό εκπαιδευομένου
διοικητικού προσωπικού/έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
υπαλλήλων κάθε ακαδημαϊκό έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ποσοστό

Υποδεικνύει
το
ποσοστό
του
εκπαιδευόμενου προσωπικού επί του
συνόλου του διοικητικού προσωπικού
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Σ.5.4.Αναβάθμιση της
ποιότητας της
οργάνωσης και
λειτουργίας των
Διοικητικών Υπηρεσιών
και βελτίωση της
ποιότητας και των
συνθηκών εργασίας

Σ.5.4.1. Νέες Τυποποιημένες
διοικητικές διαδικασίες

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
διαδικασιών κάθε ακαδημαϊκό έτος
Σ.5.4.2. Ανασχεδιασμένες διοικητικές
διαδικασίες

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη
Ακέραιος Αριθμός

Υποδεικνύει
τον
αριθμό
των
διαδικασιών κάθε ακαδημαϊκό έτος

Πίνακας Στρατηγικού Στόχου 6: Σ.6.Υλοποίησητης ολοκληρωμένης λειτουργίας όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων [Υποδομές και υπηρεσίες]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ.6.Υλοποίησητης
ολοκληρωμένης
λειτουργίας όλων
των Ακαδημαϊκών
Μονάδων
[Υποδομές και
υπηρεσίες]

Σ.6.1.Βελτίωσητων
υποδομών βιβλιοθήκης
και αύξηση των
τεκμηρίων

ΔΕΙΚΤΕΣ

Σ.6.1.1. Δυναμικότητα θέσεων
κεντρικών βιβλιοθηκών ανά
100φοιτητές

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣΠ
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.ΔΙ.Π.ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
Δ1.080 Δυναμικότητα
κεντρικών βιβλιοθηκών
φοιτητές

θέσεων
ανά 100

Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
θέσεων στις κεντρικές βιβλιοθήκες του
Ιδρύματος που αντιστοιχούν σε 100
φοιτητές, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό
έτος

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τύπος Μέτρησης:

100. 𝛭1.106
𝛭1.007 + 𝛭1.009 + 𝛭1.011
Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.106 Δυναμικότητα θέσεων κεντρικών
Βιβλιοθηκών
Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των
Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος (αφορά σε
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κεντρικές Βιβλιοθήκες) κατά τη λήξη του
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).
M1.007 Ενεργοί προπτυχιακοί/έες
Φοιτητές/τριες (ν+2)
Το πλήθος των ενεργών φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος (όσων βρίσκονται εντός των ετών
φοίτησης ν+2) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M1.009
Εγγεγραμμένοι/ες
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
Το
πλήθος
των
εγγεγραμμένων
φοιτητών/τριών σε όλα τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους
αναφοράς (31/8).
M1.011 Υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες
εν
ενεργεία
Το πλήθος των εν ενεργεία υποψηφίων
διδακτόρων/ισσών του Ιδρύματος κατά τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
Σ.6.1.2. Μέσο πλήθος τίτλων βιβλίων
ανά ΔΕΠ

Δ1.081 Μέσο πλήθος τίτλων βιβλίων
ανά ΔΕΠ
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
τίτλων βιβλίων που αντιστοιχούν σε
κάθε τακτικό μέλος ΔΕΠ, έως τη λήξη
του εν λόγω ακαδημαϊκού έτους

Τύπος Μέτρησης:

𝛭1.113
𝛭1.013
Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.113 Τίτλοι βιβλίων
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Ο συνολικός αριθμός των τίτλων βιβλίων
στις κεντρικές Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος
κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους
αναφοράς (31/12).
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Σ.6.1.3. Μέσο πλήθος ηλεκτρονικών
περιοδικών και βιβλίων ανά ΔΕΠ

Δ1.083 Μέσο πλήθος ηλεκτρονικών
περιοδικών και βιβλίων ανά ΔΕΠ
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων
που αντιστοιχούν σε κάθε τακτικό
μέλος ΔΕΠ-ΕΠ, έως τη λήξη του εν λόγω
ακαδημαϊκού έτους

Σ.6.2.Επαρκείς
εκπαιδευτικές
υποδομές & υπηρεσίες

Σ.6.2.1. Μέσο ετήσιο πλήθος
φοιτητών/τριών ανά αίθουσα
διδασκαλίας

Δ1.075 Μέσο ετήσιο πλήθος
φοιτητών/τριών ανά αίθουσα
διδασκαλίας
Υποδεικνύει τον μέσο αριθμό των
προπτυχιακών φοιτητών/τριών που
αντιστοιχούν σε κάθε αίθουσα

Τύπος Μέτρησης:

𝛭1.115
𝛭1.013
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.115 Ηλεκτρονικά περιοδικά
και βιβλία
Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονικών
περιοδικών και βιβλίων στις κεντρικές
Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).
M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ
Το συνολικό πλήθος των τακτικών Μελών
ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
Τύπος Μέτρησης:

𝛭1.007
𝛭1.092
Ερμηνεία Μεταβλητών:
Δείκτες για το Ίδρυμα:
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διδασκαλίας, κατά
ακαδημαϊκό έτος

Σ.6.2.2. Μέσο ετήσιο πλήθος
αιθουσών ανά ΠΠΣ

το

Δ1.076 Μέσο
ετήσιο
αιθουσών ανά ΠΠΣ

εν

λόγω

πλήθος

Υποδεικνύει τον αριθμό των αιθουσών
που αντιστοιχούν σε κάθε ΠΠΣ, κατά το
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος

M1.007 Ενεργοί/ές προπτυχιακοί/ές
Φοιτητές/τριες (ν+2)
Το πλήθος των ενεργών φοιτητών/τριών του
Ιδρύματος (όσων βρίσκονται εντός των ετών
φοίτησης ν+2) κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
M1.092 Αίθουσες διδασκαλίας
Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων
αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος κατά
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
Τύπος Μέτρησης:

𝛭1.092
𝛭1.001

Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.092 Αίθουσες διδασκαλίας
Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων
αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος κατά
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς
(31/8).
M1.001 Προγράμματα Προπτυχιακών
Σπουδών
Ο συνολικός αριθμός των Προγραμμάτων
Προπτυχιακών
Σπουδών
όλων
των
Τμημάτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).
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Σ.6.3. Ανάπτυξη και
βελτίωση συστημάτων
διαχείρισης υποδομών

Σ.6.3.1. Ποσοστό χρήσης της
εφαρμογής

Σ.6.4. Αναβάθμιση
υποδομών και
υπηρεσιών

Σ.6.4.1. Ποσοστό δαπανών
ψηφιακών υπηρεσιών επί του
Τακτικού Προϋπολογισμού

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τιμή Δείκτη:
Ποσοστό

Υποδεικνύει το ποσοστό χρήσης

Δ1.059 Ποσοστό δαπανών ανάπτυξης
ψηφιακών υποδομών επί του
Τακτικού Προϋπολογισμού

Υποδεικνύει το ποσοστό δαπανών
ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών στον
Τακτικό Προϋπολογισμό, κατά το εν
λόγω ημερολογιακό έτος

Τύπος Μέτρησης:

Μ1.087
. 100
Μ1.069
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.087 Δαπάνες ανάπτυξης
ψηφιακών υποδομών
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών
του Ιδρύματος για την ανάπτυξη των
ψηφιακών υποδομών από 1/1 έως 31/12
του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά,
κατά κανόνα, συλλέγονται από την
Οικονομική Υπηρεσία.
M1.069 Χρηματοδότηση Τακτικού
Προϋπολογισμού
Το συνολικό ύψος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο
διαμορφώνεται
από
την
ετήσια
επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
προβλέπονται
στον
τακτικό
προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία.
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Σ.6.4.2. Ποσοστό δαπανών
συντήρησης υποδομών επί του
Τακτικού Προϋπολογισμού

Δ1.063 Ποσοστό
δαπανών
συντήρησης υποδομών επί του
Τακτικού Προϋπολογισμού
Υποδεικνύει το ποσοστό δαπανών
υποδομών
στον
Τακτικό
Προϋπολογισμό, κατά το εν λόγω
ημερολογιακό έτος

Σ.6.5. Ενίσχυση του
θεσμού του Πράσινου
Πανεπιστημίου

Σ.6.5.1. Πλήθος δράσεων/ έτος

Δείκτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Μέτρησης:

Μ1.091
. 100
Μ1.069
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.091 Δαπάνες υποδομών
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών
του Ιδρύματος για κτιριακές εγκαταστάσεις
ή/και εξοπλισμό από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία ή και σε ορισμένες περιπτώσεις
από τον ΕΛΚΕ.
M1.069 Χρηματοδότηση Τακτικού
Προϋπολογισμού
Το συνολικό ύψος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο
διαμορφώνεται
από
την
ετήσια
επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
προβλέπονται
στον
τακτικό
προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία.
Τιμή Δείκτη:
Ακέραιος

Υποδεικνύει τον αριθμό δράσεων κάθε
ακαδημαϊκό έτος
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Σ.6.6.Συστηματική
συνεργασία του
Πανεπιστημίου με το
παραγωγικό δυναμικό
& σύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή και
τον ΣΕΒ

Σ.6.6.1. Ποσοστό δαπανών σίτισης
επί του Τακτικού Προϋπολογισμού

Δ1.049 Ποσοστό δαπανών σίτισης
επί του Τακτικού Προϋπολογισμού

Υποδεικνύει το ποσοστό δαπανών
σίτισης στον Τακτικό Προϋπολογισμό,
κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος

Σ.6.6.2. Ποσοστό δαπανών
στέγασης επί του Τακτικού
Προϋπολογισμού

Δ1.050 Ποσοστό δαπανών στέγασης
επί του Τακτικού Προϋπολογισμού
Υποδεικνύει το ποσοστό δαπανών
στέγασης
στον
Τακτικό
Προϋπολογισμό, κατά το εν λόγω
ημερολογιακό έτος

Τύπος Μέτρησης:

Μ1.077
. 100
Μ1.069

Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.077 Δαπάνες σίτισης
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών
του Ιδρύματος για τη σίτιση από 1/1 έως
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την
Οικονομική Υπηρεσία.
M1.069 Χρηματοδότηση Τακτικού
Προϋπολογισμού
Το συνολικό ύψος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο
διαμορφώνεται
από
την
ετήσια
επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
προβλέπονται
στον
τακτικό
προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία.
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.078
. 100
Μ1.069
Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.078 Δαπάνες στέγασης
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Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών
του Ιδρύματος για τη στέγαση από 1/1 έως
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την
Οικονομική Υπηρεσία.

Σ.6.6.3. Ποσοστό δαπανών
φύλαξης και ασφάλειας επί του
Τακτικού Προϋπολογισμού

Δ1.048 Ποσοστό δαπανών φύλαξης
και ασφάλειας επί του Τακτικού
Προϋπολογισμού

M1.069 Χρηματοδότηση Τακτικού
Προϋπολογισμού
Το συνολικό ύψος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο
διαμορφώνεται
από
την
ετήσια
επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
προβλέπονται
στον
τακτικό
προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία.
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.076
. 100
Μ1.069

Υποδεικνύει το ποσοστό δαπανών
φύλαξης και ασφάλειας στον Τακτικό
Προϋπολογισμό, κατά το εν λόγω
ημερολογιακό έτος

Δείκτες για το Ίδρυμα:
M1.076 Δαπάνες φύλαξης και
ασφάλειας
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Σ.6.6.4. Ποσοστό πάγιων δαπανών
λειτουργίας επί του Τακτικού
Προϋπολογισμού

Δ1.052 Ποσοστό πάγιων δαπανών
λειτουργίας
επί
του
Τακτικού
Προϋπολογισμού
Υποδεικνύει το ποσοστό δαπανών
λειτουργίας
στον
Τακτικό
Προϋπολογισμό, κατά το εν λόγω
ημερολογιακό έτος

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών
του Ιδρύματος για τη φύλαξη και την
ασφάλεια από 1/1 έως 31/12 του έτους
αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα,
συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία.
M1.069 Χρηματοδότηση Τακτικού
Προϋπολογισμού
Το συνολικό ύψος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο
διαμορφώνεται
από
την
ετήσια
επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
προβλέπονται
στον
τακτικό
προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία.
Τύπος Μέτρησης:

Μ1.080
. 100
Μ1.069
M1.080 Πάγιες δαπάνες
λειτουργίας
Το συνολικό ύψος των ετήσιων παγίων
δαπανών λειτουργίας του Ιδρύματος
(καθαριότητα, θέρμανση/ψύξη, ρεύμα,
νερό, τηλεπικοινωνίες κ.α.) από 1/1 έως
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την
Οικονομική Υπηρεσία.
M1.069 Χρηματοδότηση Τακτικού
Προϋπολογισμού
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Το συνολικό ύψος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο
διαμορφώνεται
από
την
ετήσια
επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
προβλέπονται
στον
τακτικό
προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική
Υπηρεσία.
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