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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/
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1. Βαθμός ικανοποίησης για την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου

 ≥ 3,8 / 5,0 
ΟΜΕΑ

Ενημέρωση ΠΠΣ σε ετήσια 
βάση, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας Εσωτερικής 
Αξιολόγησης, Συμμόρφωση 
ΠΠΣ με διεθνή πρότυπα

ΜΟΔΙΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

2. Ετήσιο ποσοστό (%) αποφοίτων 
διάρκειας Ν-έτη σπουδών

≥ 30

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΠΡΟΕ
ΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

3. Ποσοστό (%) ενεργών φοιτητών (μέχρι 
και Ν+2 έτη σπουδών) στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών 

≥ 70

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΠΡΟΕ
ΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

4. Ποσοστό (%) μαθημάτων με τρόπο 
βαθμολόγησης ως συνισταμένη 
διαφορετικών δραστηριοτήτων

> 60
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΛΕ
ΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση ΠΠΣ σε ετήσια 
βάση, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας Εσωτερικής 
Αξιολόγησης, Συμμόρφωση 
ΠΠΣ με διεθνή πρότυπα

_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

5. Ετήσιο ποσοστό (%) Ερευνητικών 
Πτυχιακών Μελετών/Εργασιών

75
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΛΕ
ΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ενίσχυση ευκαιριών για 
Ερευνητικές Πτυχιακές 
Μελετες σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος

ΜΟΔΙΠ 

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

6. Αριθμός διμερών συμβάσεων με 
Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS
ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

7. Ετήσιος αριθμός εξερχόμενων 
φοιτητών/τριών σε ΑΕΙ της αλλοδαπής 

12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS
ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

8. Ετήσιος αριθμός εισερχόμενων 
φοιτητών/τριών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS
ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης
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Διασφάλιση της 
ακαδημαϊκής 

ποιότητας στην 
εκπαιδευτική 

διαδικασία

Ενίσχυση θεσμού 
Συμβούλου Καθηγητή (peer 
mentoring)

Ενσωμάτωση 
ευρωπαϊκών και 

διεθνών ευκαιριών 
κινητικότητας για 

την αρτιότερη 
εκπαίδευση των 

φοιτητών

Ενίσχυση προγράμματος 
ERASMUS και λοιπών 
προγραμμάτων 
κινητικότητας



9. Ποσοστό (%) εξερχόμενων μελών ΔΕΠ 5
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

10. Ποσοστό (%) εισερχόμενων 
διδασκόντων στο σύνολο των μελών ΔΕΠ

5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS
ΜΟΔΙΠ / 
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ

11. Αριθμός εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων/μεθόδων (στο πλαίσιο 
των μαθημάτων) ανά προσφερόμενο 
μάθημα

2
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΟΔΙΠ 

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

13. Αναλογία ενεργών φοιτητών/τριών 
προς διδάσκοντες, επί του συνόλου του 
διδακτικού προσωπικού 

< 15
 ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ

14. Αναλογία ασκούμενων 
φοιτητών/τριών στα εργαστήρια προς 
διδάσκοντες (ανά εργαστηριακή άσκηση)

10
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

15. Βαθμός ικανοποίησης από την 
Πρακτική Άσκηση

4,2 / 5,0
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ

Οργάνωση συναντήσεων 
ενημέρωσης, Ενίσχυση του 
θεσμού του Επόπτη 
Πρακτικής Άσκησης

ΜΟΔΙΠ 

Τα δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από 
τη Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

16. Ποσοστό ασκούμενων μέχρι ν+2 ετών 85
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξασφάλιση διαθεσιμότητας 
φορέων, ενίσχυση θεσμού 
συμβούλων σπουδών

_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ

17. Ετήσιο ποσοστό (%) φοιτητών/τριών 
που διαγράφονται οικοθελώς  στο σύνολο 
των εγγεγραμμένων

< 3,0
ΟΜΕΑ & ΜΕΛΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ 

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους. Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης
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Διατήρηση υψηλού 
επιπέδου άσκησης 

των φοιτητών

Ενημέρωση του ΠΠΣ σε 
ετήσια βάση, λαμβάνοντας 
υπ' όψιν τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. Ενεργοποίηση 

κατάθεσης απογραφικών 
δελτίων μαθημάτων

Ενίσχυση θεσμού 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
   

 

Προώθηση ενεργού 
συμμετοχής των 
φοιτητών στην 
εκπαιδευτική 

διαδικασία 
υποστηρίζοντας με 
τον τρόπο αυτό την 
φοιτητο-κεντρική 

μάθηση

Ενημέρωση του ΠΠΣ σε 
ετήσια βάση, λαμβάνοντας 
υπ' όψιν τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. Ενεργοποίηση 
κατάθεσης απογραφικών 
δελτίων μαθημάτων12. Αριθμός μεθόδων ενσωμάτωσης της 

επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης ανά 
προσφερόμενο μάθημα

≥ 2
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΟΔΙΠ 



18. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών/τριών 
από τη συνολική εμπειρία φοίτησης

3,7 / 5,0 ΟΜΕΑ _

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ

19. Μέσος ετήσιος αριθμός ημερών 
παράτασης ακαδημαϊκών εξαμήνων

5

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΠΡΟΕ
ΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

20. Αριθμός αποφοίτων με μόνιμο δίαυλο 
επικοινωνίας

100
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

Προσέλκυση 
υψηλού επιπέδου 

πρωτοετών 
φοιτητών από το 

σύνολο της 
Ελληνικής 

επικράτειας

21. Μέση τιμή σειράς προτίμησης  
Τμήματος στο σύνολο των 
νεοσεισερχόμενων φοιτητών/τριών

< 10η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΠ

Ενίσχυση της προβολής της 
εικόνας του Τμήματος, 
Συμμετοχή σε ημερίδες 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού

ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ

Διείσδυση στην 
αγορά εργασίας

22. Λόγος ιδιωτικών συνεργαζόμενων 
Φορέων προς Δημόσιους φορείς 
Πρακτικής Άσκησης

> 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ
Ενίσχυση της προβολής του 
Tμήματος

ΜΟΔΙΠ 

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

Διείσδυση σε 
άλλους 

επιστημονικούς 
κλάδους

23. Ποσοστό (%) αιτήσεων αποφοίτων 
άλλων Τμημάτων για σπουδές στο ΠΜΣ & 
για Διδακτορικές σπουδές στο σύνολο των 
υποβληθέντων αιτήσεων

75

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΓΡΑ

ΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΧΠ

Ενίσχυση της προβολής της 
εικόνας του Τμήματος, 
Συμμετοχή σε ημερίδες 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού

_

Τα δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από 
τη Γραμματεία / ΟΜΕΑ. Τα δευτερογενή 
δεδομένα διατηρούνται από τη Γραμματεία / 
ΟΜΕΑ. Δεδομένα ΥΔ μπορούν να 
αξιοποιηθούν από το ΟΠΕΣΠ

Ενίσχυση 
δραστηριοτήτων 
αλληλεπίδρασης 
της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με το 

ευρύ κοινό

24. Αριθμός άρθρων, ομιλιών, 
συνεντεύξεων, εκδηλώσεων & 
ανταποκρίσεων σε αιτήματα κοινωνικών 
Φορέων ανά μέλος ΔΕΠ

2 ΟΜΕΑ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Ενίσχυση δραστηριοτήτων 
αλληλεπίδρασης της 
ακαδημαϊκής κοινότητας με 
το ευρύ κοινό

_

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
σχετική διευκρίνιση μετά από σύσταση της 
ΟΜΕΑ. Τα δευτερογενή δεδομένα 
διατηρούνται από τη Γραμματεία / ΟΜΕΑ

25. Σωρευτικός αριθμός εργασιών σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές

3700 ΟΜΕΑ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΜΟΔΙΠ/
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

26. Ετήσιος αριθμός εργασιών  σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά 
μέλος ΔΕΠ

4 ΟΜΕΑ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΜΟΔΙΠ/
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

Ενημέρωση διδακτικού 
προσωπικού σχετικά με 
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Συμβούλου Καθηγητή (peer 
mentoring)

Διατήρηση 
κουλτούρας 

συνεργασίας του 
συνόλου των μελών 

της ακαδημαϊκής 
κοινότητας Ενημέρωση φοιτητών, 

αποφοίτων και 
μεταπτυχιακών φοιτητών 



27. Σωρευτικός αριθμός ετεροαναφορών 
(citations ) 

185000
ΟΜΕΑ & ΜΕΛΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΟΔΙΠ/
ΟΠΕΣΠ

Καταγράφεται στο ΟΠΕΣΠ (Μ3.185) /
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

28. Ετήσιος αριθμός ετεροαναφορών ανά 
μέλος ΔΕΠ 

500 ΟΜΕΑ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΜΟΔΙΠ/
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

Χρηματοδότηση 
Έρευνας

29. Χρηματοδότηση ενεργών έργων (€) 
ανά μέλος διδακτικού προσωπικού

50000 ΕΛΚΕ ΧΠ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΜΟΔΙΠ/
ΟΠΕΣΠ

Δήλωση κατά τη διαδικασία συλλογής 
στοιχείων για το ΟΠΕΣΠ όπου θα δίδεται 
διευκρίνιση για τις εναλλακτικές μεθόδους.Τα 
δευτερογενή δεδομένα διατηρούνται από τη 
Γραμματεία / ΟΜΕΑ
Αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης

  
προσωπικού σχετικά με 
προκηρύξεις ερευνητικών 
προγραμμάτων, Ημερίδες 
προβολών ερευνητικών 
αποτελεσμάτων

Αναγνωρισιμότητα 
Ερευνητικού Έργου
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