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1. Εισαγωγή  

 
 Λίστα αναφορών, αρχείων, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του 

Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος  που παρουσιάζονται στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης μέσω της δημιουργίας site για τη διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης. 

 

 Ποιότητα και επάρκεια των δεδομένων του εκπαιδευτικού έργου του 

Τμήματος 

 

 Ομάδες Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού που παρουσιάζουν το 

έργο τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης    

 

 Υποδομές τις οποίες θα επισκεφθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Προγράμματα Σπουδών 
Η ενότητα αυτή παρουσιάζεται για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ, ΜΠΣ, 

Διδακτορικό)  ξεχωριστά. 

Προσέγγιση 

 Ποιος είναι ο σκοπός και ποιοι οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών; 

Με ποιους τρόπους επιτυγχάνονται; 

 Βάσει ποιων προδιαγραφών και κριτηρίων έχει σχεδιασθεί το 

Πρόγραμμα  Σπουδών;  

 Πώς καθορίστηκαν οι στόχοι του Προγράμματος; Ποιοι παράγοντες 

συνυπολογίστηκαν για τον καθορισμό των στόχων; 

 Το Τμήμα κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού έλαβε υπόψη την άποψη 

των φοιτητών; 

 Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας 

και της αγοράς;  

 Το Τμήμα έχει καθορίσει διαδικασίες για την αναθεώρηση του 

Προγράμματος Σπουδών; 

Εφαρμογή 

 Πόσο αποτελεσματικά επιτυγχάνονται οι στόχοι του Τμήματος μέσω 

του Προγράμματος Σπουδών; 

 Πώς το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στα διεθνή αποδεκτά 

πρότυπα της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής; 

 Είναι η δομή του Προγράμματος Σπουδών ορθολογική και σαφώς 

διαρθρωμένη; 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει συνοχή και είναι λειτουργικό; 

 Το κάθε μάθημα προσφέρεται στο κατάλληλο έτος παρέχοντας το 

κατάλληλο υλικό; Πώς διασφαλίζεται αυτό από το Τμήμα; 

 Το υπάρχον διδακτικό προσωπικό ανταποκρίνεται και διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών; 

Αποτελέσματα 

 Πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή του Προγράμματος 

Σπουδών σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους του 

Τμήματος; 

 Εάν δεν είναι αποτελεσματική, πού εντοπίζει το Τμήμα το 

πρόβλημα; 

 Αντιλαμβάνεται το Τμήμα γιατί και πώς έχει καταφέρει να πετύχει ή 

να αποτύχει σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος; 

Μέσα Βελτίωσης 

 Ποιες βελτιώσεις θεωρεί το Τμήμα ότι χρειάζεται το Πρόγραμμα 

Σπουδών; 

 Πώς σχεδιάζει να τις εφαρμόσει; 

 

 



 

3. Διδακτικό έργο  
 

Προσέγγιση 

 Το Τμήμα έχει καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική και μεθοδολογία 

αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας; 

 Μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται 

 Αναλογία διδασκόντων/διδασκόμενων 

 Μέθοδοι Συνεργασίας διδασκόντων/διδασκόμενων 

 Επάρκεια βιβλιογραφικών πηγών και μέσων διδασκαλίας  

 Βαθμός χρήσης πληροφορικής τεχνολογίας 

 Μέθοδοι εξέτασης φοιτητών  

 Εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας διδασκόντων 

 Συνδιδασκαλίες και πώς αξιοποιούνται 

 

Εφαρμογή 

 Πώς συνδέεται η διδακτική διαδικασία με την ερευνητική για τους 

φοιτητές; 

 Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών 

 Αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας από τους φοιτητές  

 

Αποτελέσματα 

 Ποιότητα των διδακτικών διαδικασιών 

 Επιτυχία ή Απόκλιση  σε σχέση με τους στόχους των μαθημάτων και 

πώς τεκμηριώνεται 

 Πώς αντιλαμβάνεται το Τμήμα ότι έχει καταφέρει να επιφέρει 

θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με το διδακτικό έργο; 

Μέσα Βελτίωσης 

 Ποιες  μεθόδους βελτίωσης της διδακτικής διαδικασίας προτείνει το 

Τμήμα; 

 Πώς σχεδιάζει να τις εφαρμόσει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ερευνητικό έργο  
 

Προσέγγιση 

 Ποια είναι η ερευνητική πολιτική του Τμήματος και ποιους κύριους 

στόχους έχει θέσει σε σχέση με την έρευνα; 

 Έχει θέσει το Τμήμα βασικές εσωτερικές προδιαγραφές για την 

αξιολόγηση των ερευνών που εκπονούνται; 

 

Εφαρμογή 

 Με ποια μέσα προωθεί και ενθαρρύνει την έρευνα το Τμήμα; 

 Ποιότητα και επάρκεια ερευνητικών υποδομών του Τμήματος 

 Ποιος είναι ο αριθμός δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ και σε ποια διεθνή 

περιοδικά; 

 Ποιος ο αριθμός impact factor και  h index για κάθε διδάσκων;  

 Πόσα ερευνητικά προγράμματα υποστηρίζει το κάθε μέλος ΔΕΠ και με 

τι budget; 

 Ποιες διεθνείς συνεργασίες έχουν αναπτύξει τα μέλη ΔΕΠ στο πλαίσιο 

ερευνητικών δραστηριοτήτων; 

Αποτελέσματα 

 Πόσο αποτελεσματικά επιτυγχάνει το Τμήμα τους καθορισμένους 

στόχους αναφορικά με το ερευνητικό έργο; 

 Επάρκεια και ποιότητα ερευνητικού έργου 

 Πώς διαχέει το Τμήμα τα ερευνητικά του αποτελέσματα στη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα; 

Μέσα Βελτίωσης 

 Ποιες  βελτιώσεις προτείνει το Τμήμα σε σχέση με το ερευνητικό 

έργο που παράγει; 

 Πώς σχεδιάζει να τις εφαρμόσει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Διοικητικές Υπηρεσίες 

  

Προσέγγιση 

 Ποια η ποιότητα και η επάρκεια των ποικίλων υπηρεσιών που 

παρέχονται στα μέλη του Τμήματος (ακαδημαϊκό προσωπικό και 

φοιτητές)   

 Έχει διαμορφώσει το Τμήμα πολιτική για την απλοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών; 

 Ποια πολιτική ακολουθεί το Τμήμα για να προσελκύσει υποψήφιους 

φοιτητές; 

 Ποια πολιτική ακολουθεί το Τμήμα για να ενισχύσει την παρουσία των 

φοιτητών στο Πανεπιστήμιο; 

Εφαρμογή 

 Οργάνωση και υποδομές των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος 

 Οργάνωση και λειτουργία ακαδημαϊκών υπηρεσιών και υποδομών για 

τους φοιτητές (π.χ. βιβλιοθήκη, πρόσβαση σε υπολογιστές, αθλητικές 

εγκαταστάσεις) 

Αποτελέσματα 

 Επάρκεια και ποιότητα διοικητικών υπηρεσιών 

 Πώς αντιμετωπίζει το Τμήμα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα; 

 

Μέσα Βελτίωσης 

 Ποιους τρόπους και ποιες μεθόδους βελτίωσης προτείνει το Τμήμα 

σε σχέση με τις διοικητικές υπηρεσίες που του παρέχονται; 

 Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει για να  εφαρμοστούν; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Συνεργασία με Κοινωνικούς Πολιτιστικούς 

Παραγωγικούς Φορείς 

 
 Συνεργασίες 

 Ποιότητα Συνεργασιών 

 Σημαντικότητα Συνεργασιών 

 Πώς συμβάλλουν οι συνεργασίες  στην επίτευξη των στόχων του 

Τμήματος; 

 

7. Στρατηγική Ανάπτυξης 

 
 Θετικά Σημεία του έργου του Τμήματος  (swat analysis) 

 Αρνητικά Σημεία του έργου του Τμήματος (swat analysis) 

 Πιθανοί Παράγοντες επικινδυνότητας για την ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα του Τμήματος (swat analysis) 

 Προτάσεις βελτίωσης σε επίπεδο Τμήματος, Ιδρύματος και 

Πολιτείας (swat analysis) 

 Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι 

 Σχέδια  και δράσεις Βελτίωσης για τη βιωσιμότητα του Τμήματος 

 Όραμα ανάπτυξης  του Τμήματος   

 


