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Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας
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Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας



Αποστολή

� Το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου

Πανεπιστηµίου σκοπό έχει την παροχή υψηλού επιπέδου

πανεπιστηµιακής παιδείας στην Οικονοµική και Περιφερειακή

1

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αποστολή πανεπιστηµιακής παιδείας στην Οικονοµική και Περιφερειακή

Επιστήµη σε συνθήκες ακαδηµαϊκής ελευθερίας, ισοπολιτείας, και

διαφάνειας.



� Με γνώµονα τη βελτίωση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και

διοικητικού έργου, το Τµήµα εφαρµόζει µια πολιτική ποιότητας, η

οποία αποτελεί µέρος του στρατηγικού του σχεδιασµού.

� Η πολιτική ποιότητας του ΤΟΠΑ εξειδικεύεται στους τοµείς δράσης

του Παντείου Πανεπιστηµίου, δηµοσιοποιείται και εφαρµόζεται

από όλα τα µέλη ∆ΕΠ, τις Επιτροπές και τα θεσµικά όργανα του

1

ΤΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγικός σχεδιασµός και  πολιτική ποιότητας 

από όλα τα µέλη ∆ΕΠ, τις Επιτροπές και τα θεσµικά όργανα του

Τµήµατος.

Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη 
∆ιασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης [ΕΧΑΕ-ESG 2015).

Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Hellenic Authority
for Higher Education



Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

I. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου

II. Ενίσχυση του ερευνητικού έργου 

III. Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό υψηλών προσόντων

IV. Εξωστρέφεια και ∆ιεθνοποίηση

Τοµείς 
δράσης

1



� Η πολιτική ποιότητας στο Τµήµα αποσκοπεί στην διαρκή

βελτίωση και αναβάθµιση σε όλους τους τοµείς της

ακαδηµαϊκής δραστηριότητας και λειτουργίας, στην

εκπαίδευση, στην έρευνα, και στην στελέχωση του ανθρώπινου

δυναµικού, προσβλέποντας στην ενίσχυση του κύρους και της

διεθνούς αναγνωρισιµότητας του επιστηµονικού του έργου.

1
Οι στόχοι ποιότητας του ΤΟΠΑ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

διεθνούς αναγνωρισιµότητας του επιστηµονικού του έργου.

Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη 
∆ιασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης [ΕΧΑΕ-ESG 2015).

Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Hellenic Authority
for Higher Education
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των µελών ∆ΕΠ

Ι. Αναβάθμιση 
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∆ιεθνοποίησης



Μετρά,  παρακολουθεί, και αξιολογεί τις επιδόσεις 

του Τµήµατος ανά στόχο ποιότητας και 

στρατηγική κατεύθυνση, και

Επιτροπές µε 
διακριτούς ρόλους  

1

Στρατηγικών
Κατευθύνσεων

2021-2025

� Επιτροπή Στρατηγικού 
Σχεδιασµού

� Επιτροπή  του  ΠΠΣ (ΕΠΠΣ)

� Οµάδα Εσωτερικής 
Αξιολόγησης του Τµήµατος 
(ΟΜΕΑ) 

Το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας

ΜΟ∆ΙΠ

�Συλλογή , µέτρηση,  
ανάλυση δεδοµένων 
(ΟΠΕΣΠ)

�Ετήσια έρευνα  
αξιολόγησης των 

Εισηγείται προς την Γ.Σ. τις απαιτούµενες  

αναθεωρήσεις,  προσαρµογές και διορθωτικές 

παρεµβάσεις.

� Επιτροπή ERASMUS

� Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης

αξιολόγησης των 
φοιτητών
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Ι. Αναβάθµιση του Εκπαιδευτικού Έργου

Σ.I.1

Καταλληλότητα και 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / 
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟΤΗΤΑ ΜΜΑ

Στρατηγικός 
Στόχος 1: 

Αναβάθμιση  
Εκπαιδευτικού 

έργου 

Σ.1.1 Καταληλότητα 
και διαρκής 

βελτίωση του ΠΠΣ 

Ε.ΙΚ.ΑΠΟΦ.

Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής 
τελειόφοιτων στην  αξιολόγηση ΠΠΣ 61 100

Ενημερωτική ημερίδα  
και συναντήσεις με 

φοιτητές Πρόεδρος, ΔΣ 
Τμήματος, ΟΜΕΑ, 

ΜΟΔΙΠ

31/8/2022

Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στην  
αξιολόγηση ΠΠΣ 656 800 31/01/2022

Αριθμός τελειοφοίτων που απάντησαν  "πλήρως" 
και  "σε μεγάλο βαθμό στο ερώτημα "ότι η δομή  
του ΠΠΣ είναι ικανοποιητική"στο σύνολο των  

απαντήσεων 62% 65%

Αξιολόγηση 
ευρημάτων από ΕΠΣ 
για απαιτούμενες 
προσαρμογές  ΠΠΣ

Πρόεδρος, 
Διευθυντές, ΟΜΕΑ, 

ΕΠΠΣ

31/8/2022

Δ1.4.15 
Ενίσχυση σύνδεσης   ΠΠΣ με την αγορά 

εργασίας

Σύναψη συνεργασίας 
με περισσότερους Πρόεδρος, 31/8/2022Καταλληλότητα και 

διαρκή βελτίωση 
της  δοµής και 

οργάνωσης του 

Π.Π.Σ.

Δ1.4.15 εργασίας

39 40

με περισσότερους 
φορείς 

Πρόεδρος, 
Διευθυντές, Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης, 
Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης

31/8/2022

Αριθμός φοιτητών που συμμετέχουν στην 
πρακτική άσκηση

Ενημέρωση φοιτητών 
για  τα οφέλη της 
πρακτικής άσκησης

31/8/2022

Δ4.02

Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση πτυχίου στο σύνολο των μαθημάτων 58% 65%

Μείωση 
προσφερομένων 

Μαθημάτων επιλογής

ΕΠΠΣ, ΤΟΜΕΙΣ, ΓΣ

31/8/2022

Πτυχιακή εργασία
0 1

Προαιρετική (12 
ECTS)

31/8/2021

Προαπαιτούμενα 0 4 Προαπαιτούμενα 31/8/2021
Ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων με αλλαγή 

περιεχομένου με σκοπό την ανάπτυξη 
ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 62% 70%

Συγκριτική 
αξιολόγηση του ΠΠΣ 
με ΠΣ διακεκριμένων 

πανεπιστημίων 
Εξωτερικού

31/8/2022

Ι. Σχεδιασµός και Έγκριση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
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Ι. Αναβάθµιση του Εκπαιδευτικού Έργου

Σ.I.2

Ενίσχυση των 
επιδόσεων 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑΤΑ

Στρατηγικός 
στόχος 1: 

Αναβάθμιση 
Εκπαιδευτικού 

έργου

Σ.Ι.2 Ενίσχυση 
των Επιδόσεων 
των φοιτητών 
και έγκαιρη 
ολοκλήρωση 
των σπουδών

Δ1.006
Μέσο ετήσιο % αποφοίτων ΠΠΣ στο σύνολο των 
ενεργών φοιτητών ΠΠΣ 15% 16%

Εδραίωση του Συμβούλου Καθηγητή, με την 
εμπλοκή περισσότερων μελών ΔΕΠ

ΟΜΕΑ, ΕΠΠΣ, 
ΤΟΜΕΙΣ, ΓΣ

31/8/2022

Δ1.4.21
Μέσο ετήσιο  Ποσοστό  φοιτητών κανονικής  (ν) 
διάρκειας 25,5% 29,8

Επιβράβευση φοιτητών με καθιέρωση  παροχής 
βραβείων/ & Υποτροφιών  από το Ίδρυμα

Δ1.4.51 Ετήσιο ποσοστό  φοιτητών έτους σπουδών  ν+1 έτη 6,5% 7,6

Ενθάρρυνση  φοιτητών μεγαλύτερης αξιοποίησης 
της βιβλιοθήκης και μαθησιακών πόρων

Δ1.4.23
Μέσο ετήσιο ποσοστό Φοιτητών διάρκειας φοίτησης  
ν+2 έτη 6,3% 7,4

Δ1.4.36
Μέσο ετήσιο  ποσοστό φοιτητών έτους μεγαλύτερου 
ν+2 έτη 61,7 55,3

Ενθάρρυνση καθηγητών  για διεξαγωγή επιδόσεων 
των 

φοιτητών και 
έγκαιρη 

ολοκλήρωση 
των 

σπουδών

ν+2 έτη
Ενθάρρυνση καθηγητών  για διεξαγωγή 
ενδιάμεσων εξετάσεων και εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης

Δ1.4.38
Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας  
σπουδών  (ν έτη) 6,90% 15%

ΦΡ.Ε
Αριθμός φροντιστηριακών μαθημάτων ως ποσοστό του 
συνόλου των προσφερομένων μαθημάτων 8,7% 11,60%

Ενίσχυση της παροχής φροντιστηριακής  
διδασκαλίας σε ποσοτικά μαθήματα ή μαθήματα 
με σχετικά υψηλό ποσοστό αποτυχίας

Δ.1.03
Μέσο ετήσιο ποσοστό ενεργών στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων στο ΠΠΣ 38,3% 41%

Σχεδιασμός έρευνας για τους παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή στη 
μαθησιακή διαδικασία και συνακόλουθες δράσεις

Δ4.46 Μέση τιμή βαθμού   πτυχίου 6,45 6,8
Παρακολούθηση βαθμολογίας, επιτυχόντων και 
συμμετοχής στις εξετάσεις

ΟΜΕΑ, 
ΤΟΜΕΙΣ, ΓΣ

31/1/2022
Μέσο ποσοστό  επιτυχόντων φοιτητών  στις εξετάσεις 59% 62%

ΙV. Εισαγωγή Φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη πτυχίου
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Ι. Αναβάθµιση του Εκπαιδευτικού Έργου

Σ.I.3

Βελτίωση της 
ποιότητας 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ-
ΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟ-
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στρατηγικός 
στόχος 1: 

Αναβάθμιση 
του 

Εκπαιδευτικού  
έργου 

Σ.Ι.3 Βελτίωση 
της ποιότητας 

και της 
αποτελεσματικό-

τητας του 
διδακτικού 

έργου

ΕΡ,ΙΚ,Φ.ΔΙΔ.

Μέση τιμή αξιολόγησης 
των απαντήσεων των 

φοιτητών του 
ερωτηματολογίου για τη 

διδασκαλία στην 
ενότητα 

"φοιτητοκεντρική
διδασκαλία και μάθηση"

3,81 4

Διαδικασίες φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας  
Εναλλακτικές και συνδυαστικές μορφές  
διδασκαλίας: φροντιστήρια - εργαστήρια 

Υποστήριξη και ενημέρωση των διδασκόντων για 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της 
πληροφορικής και ενδιάμεσες εξετάσεις

ΟΜΕΑ, ΕΠΠΣ, 
ΤΟΜΕΙΣ, ΓΣ, 
ΜΟΔΙΠ

31/8/2022

ποιότητας 
και της 

αποτελεσµατι
-κότητας του 

διδακτικού 
έργου ΕΡ,ΙΚ,Φ.ΔΕΞ.

Μέση τιμή αξιολόγησης  
απαντήσεων φοιτητών 
του ερωτηματολογίου 
στην ενότητα 
"Ανάπτυξη/ ικανοτήτων 
δεξιοτήτων"

3,07 3,4

Πτυχιακή Εργασία, Προαπαιτούμενα, και έμφαση 
στις πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας με την 

μελέτη περιπτώσεων και την ανάλυση 
πραγματικών στατιστικών δεδομένων και 

πολιτικών.

ΟΜΕΑ, ΕΠΠΣ, 
ΤΟΜΕΙΣ, ΓΣ, 
ΜΟΔΙΠ

31/8/2022

III. Φοιτητοκεντρική µάθηση , διδασκαλία και αξιολόγηση
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ΙΙ. Ενίσχυση του Ερευνητικού Έργου

Σ.IΙ.4

Ανάπτυξη 
και 

ενδυνάµωση 
ερευνητικής 

δραστηριότη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩ∆.
∆ΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
∆ΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
∆ΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥ
ΝΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑ
ΜΜΑ

Στρατηγικός
στόχος 2:

Ενίσχυση 
Ερευνητικού 
έργου 

Σ.ΙΙ.4

Ανάπτυξη και 

ενδυνάµωση 

ερευνητικής 

δραστηριό-

τητας µελών 

∆ΕΠ

∆1.087 Μέσο πλήθος ετερο-αναφορών

ανά µέλος ∆ΕΠ
563 690

Ανάπτυξη µηχανισµών

αριστείας στην έρευνα – Ενίσχυση της 

ερευνητικής δραστηριότητας των

µελών ∆ΕΠ µέσω χρηµατοδότησης –

κίνητρα  για συµµετοχή σε συνέδρια, 

ηµερίδες

Πρόεδρος,

∆Σ Τµήµατος

ΓΣ,

Αντιπρ.

Ακαδηµαϊκών

Υποθέσεων,

ΜΟ∆ΙΠ

31-08-2022

∆3.02 Ο αριθµός  ενεργών 

διδακτορικών

διατριβών  υπό την 

επίβλεψη κατά µέσο όρο κάθε 

µέλος ∆ΕΠ 

4,4 4,5

∆1.097 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών 

έργων ανά µέλος ∆ΕΠ
1 1,5

Ενθάρρυνση µελών ∆ΕΠ για την ανάληψη 

έργων & στήριξή τους 

από το Τµήµα και  

ΙΑΠΑ∆, ΙΠΑ, ΚΕΜΟΠ

Πρόεδρος,

∆Σ Τµήµατος

ΓΣ, ΕΛΚΕ,ΙΑΠΑ∆

ΙΠΑ, ΚΕΜΟΠ

31-08-2022

∆1.84 Μέσο πλήθος εργασιών Ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ µελών Τοµείς 31-08-2022δραστηριότη
τας µελών 

∆ΕΠ

∆1.84 Μέσο πλήθος εργασιών

σε επιστηµονικά περιοδικά µε 

κριτές ανά

µέλος ∆ΕΠ 
39 45

Ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ µελών 

∆ΕΠ 

Εκπαιδευτικές άδειες 

Τοµείς

∆ιευθυντές Τοµέων

Πρόεδρος

31-08-2022

Σ.ΙΙ.5. 

Σύνδεση της 

διδασκαλίας

µε την 

έρευνα 

Αριθµός φοιτητών που 

εργάζονται σε 

ερευνητικά 

προγράµµατα

90 92

Ενθάρρυνση µελών ∆ΕΠ και  

ΙΑΠΑ∆, ΙΠΑ, ΚΕΜΟΠ για την χρησιµοποίηση 

φοιτητών στα ερευνητικά προγράµµατα

Πρόεδρος,

∆Σ Τµήµατος

ΓΣ,

ΙΑΠΑ∆

ΙΠΑ, ΚΕΜΟΠ

31-08-2022

Επιµορφωτικά

σεµινάρια παρουσίασης 

ερευνητικού έργου
4 8

Ενθάρρυνση µελών ∆ΕΠ και  

ΙΑΠΑ∆, ΙΠΑ, ΚΕΜΟΠ για την παρουσίαση 

ερευνητικού

έργου

31-08-2022

Σ.IΙ.5

Σύνδεση 
διδασκα-
λίας µε 
έρευνα

V. ∆ιδακτικό προσωπικό
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ΙΙΙ. Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό υψηλών προσόντων

Σ.IΙΙ.6
Ανάπτυξη και 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ

ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ /ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥ

ΝΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ

ΜΜΑ

Στρατηγικός

στόχος3:
Στελέχωσησε  
ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλών 
προσόντων

Σ.ΙΙΙ.6
Ανάπτυξη και 
επάρκεια του 
διδακτικού 
προσωπικού

Δ1.016 Αναλογία 
Διδασκομένων /
Διδασκόντων

51 45 Ενέργειες για στελέχωση σε 
νέα μέλη ΔΕΠ υψηλών προσόντων 

Μείωση των εγγεγραμμένων φοιτητών που 
διανύουν έτος σπουδών μεγαλύτερο του ν+2

Πρόεδρος,
ΔΣ Τμήματος,

Τομείς

ΓΣ,
Πρυτανικές  Αρχές

31-08-2022

Δ4.47 Αριθμός εγγεγραμμένων 
φοιτητών προς
Διδάσκοντες

150 120

Ανάπτυξη και 
επάρκεια του 
διδακτικού 
προσωπικού

Μέση τιμή αξιολόγησης  
φοιτητών του ερωτηματολογίου 

στην  ενότητα "διδάσκων”

4 4,2 Πρόταση για Ετήσια απονομή βραβείου 
εξαιρετικής επίδοσης  στη διδασκαλία 

Υποστήριξη και ενημέρωση διδασκόντων για 
την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  

Πρόεδρος

ΟΜΕΑ

ΕΠΠΣ

ΤΟΜΕΙΣ

ΓΣ

V. ∆ιδακτικό προσωπικό



1

ΙV. Ισχυροποίηση της  Εξωστρέφειας και  ∆ιεθνοποίησης

Σ ΙV.8
Αξιοποίηση, 
διάδοση, και 
εφαρµογή της 
γνώσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ

ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ /ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥ

ΝΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ

ΜΜΑ

Σ.ΙV 
Ισχυροποίηση της 
Εξωστρέφειας 
και Διεθνοποίησης

Σ.ΙV. 7
Αξιοποίηση,
διάδοση και
εφαρμογή 
της γνώσης

Δ1.3.17 Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
διδασκαλία στο

εξωτερικό

1 3 Νέες συμφωνίες με Πανεπιστήμια του
Εξωτερικού από το ίδρυμα

Πρόεδρος,
ΔΣ Τμήματος,
Τομείς ΓΣ,

Πρυτανικές αρχές
Σύγκλητος

31-08-2022

Σ.ΙV. 8 Αριθμός Εξερχόμενων φοιτητών Παρακολούθηση από Πρόεδρος, 31-08-2022

V.I  Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη

Σ ΙV.9
Ενίσχυση της 
∆ιεθνοποίη-
σης

Σ.ΙV. 8 
Ενίσχυση της 
Διεθνοποίησης

Δ1.4.34 Αριθμός Εξερχόμενων φοιτητών
ERASMUS 

18 25 Παρακολούθηση από
Επιτροπή Erasmus και  ανάπτυξη των 

διμερών συμβάσεων –
πολλαπλασιασμός των ενημερωτικών 

δράσεων

για τους φοιτητές ΤΟΠΑ -ενημέρωση 
φοιτητών μέσω κοινωνικών δικτύων –

ηλεκτρονική  
πλατφόρμα υποβολής

Πρόεδρος,
ΔΣ Τμήματος

ΓΣ

Επιτροπή Erasmus,
ΜΟΔΙΠ, Κεντρική
Δ/νση Σπουδών και

Φοιτητικής

Μέριμνας

31-08-2022

Δ1.4.35 Αριθμός  εισερχόμενων 
Φοιτητών ERASMUS 

0 8



Πραγματοποιείται με  τους εξής τρόπους:

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ 
ΤΟΠΑ



Σχεδιασµός και Έγκριση του  Προπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών

2

Προγράµµατος Σπουδών



Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, ∆ιδακτορικό και 

Μεταδιδακτορικό Πρόγραµµα

Σπουδών

� Το ΤΟΠΑ Ιδρύθηκε το 1989.

� Είναι  το παλαιότερο Τµήµα του ελληνικού πανεπιστηµιακού 

συστήµατος που παρέχει ολοκληρωµένες σπουδές σε 

2

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προπτυχιακό, µεταπτυχιακό, διδακτορικό και 

µεταδιδακτορικό επίπεδο στην οικονοµική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

Ανήκει στην οµάδα των τµηµάτων οικονοµικών επιστηµών και οι πτυχιούχοι 

του εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.

Το 2013 στο Τμήμα 
ενσωματώθηκε  το 

Τμήμα της 
Περιφερειακής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
(ΤΠΟΑ) του 

Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδος που είχε έδρα 

τη Λιβαδειά. 



2
Στόχοι του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών 

� Να αποκτήσουν οι φοιτητές ολοκληρωµένη γνώση και σε

βάθος κατανόηση σε όλα τα βασικά γνωστικά

αντικείµενα της οικονοµικής επιστήµης και περιφερειακής

επιστήµης.επιστήµης.

� Να εξοικειωθούν και µε τις εµπειρικές µεθόδους

στατιστικής, οικονοµετρικής και χωρικής ανάλυσης και

να αρχίσουν να αποκτούν τις ικανότητες για την

ανάπτυξη εφαρµοσµένης έρευνας.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

� Αρχές της Οικονοµικής
� Μικροοικονοµική
� Μακροοικονοµική
� ∆ηµόσια Οικονοµική
� Οικονοµική Ανάπτυξη
� Οικονοµική µεγέθυνση
� Οικονοµική της Εργασίας
� Βιοµηχανική Οργάνωση

� Μαθηµατικά
� Στατιστική 
� Πληροφορική 
� Μεθόδους Ποσοτικής 

Ανάλυσης,
� Μεθόδους 

Περιφερειακής Ανάλυσης 
� Οικονοµετρία 
� Χωρική Στατιστική και 

� Οικονοµική του Χώρου

� Οικονοµική και Αστική 
Γεωγραφία 

� Περιφερειακή Πολιτική  

� Οικονοµική των Αστικών 
Κέντρων  

� Οικονοµική του Περιβάλλοντος

Οι σπουδές στο ΤΟΠΑ περιλαµβάνουν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα

� Βιοµηχανική Οργάνωση
� Νοµισµατική Θεωρία και 

Πολιτική
� ∆ιεθνής Οικονοµική
� Οικονοµική των 

Επιχειρήσεων
� Λογιστική
� Οικονοµική Ιστορία 
� Ιστορία της Οικονοµικής 

Ανάλυσης
� Πολιτική Οικονοµία

� Χωρική Στατιστική και 
Οικονοµετρία 

� Χαρτογραφία και  
Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών 

� Οικονοµική του Περιβάλλοντος

� Οικονοµική και Πολιτική των 
Μεταφορών  

� Περιφερειακή Πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

� Περιφερειακό Προγραµµατισµό 

� Χωροταξία 

� Πολεοδοµία 

� Αξιοποίηση της Ακίνητης 
Περιουσίας 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

� 25%  του χρόνου περίπου 
µαθήµατα ποσοτικής 
ανάλυσης

75% του χρόνου σε θεωρητική ανάλυση και 25% σε εργαστηριακή εκπαίδευση

� 37,5%  του χρόνου 
περίπου µαθήµατα 
οικονοµικής επιστήµης

� 37,5%  του χρόνου 
περίπου µαθήµατα 
περιφερειακής 
επιστήµηςεπιστήµης

∆οµή του ΠΠΣ



Οργάνωση του ΠΠΣ

2

Στο πρώτο έτος, οι φοιτητές 
μαθαίνουν τις βασικές έννοιες 
και τα βασικά εργαλεία για την 
οικονομική και την περιφερειακή 
ανάλυση:  μαθηματικά, 

Στο δεύτερο έτος, οι φοιτητές 
μεταβαίνουν ομαλά από την 
βασική στην εξειδικευμένη 
γνώση  στις ποσοτικές μεθόδους, 
στην οικονομική επιστήμη 
(Μικρο Ι και ΙΙ, Μακρο Ι και ΙΙ , 
Δημόσια Οικονομική Ι), και σε 

2

Στο τρίτο έτος , οι φοιτητές 
εμβαθύνουν τις γνώσεις  τους 
στις ποσοτικές μεθόδους 
(Οικονομετρία, μέθοδοι 
περιφερειακής ανάλυσης)  και 
σε επιμέρους γνωστικά πεδία 
της οικονομικής και 
περιφερειακής επιστήμης:  

Στο τέταρτο έτος, οι φοιτητές  
αποκτούν πιο εξειδικευμένες 
γνώσεις  στην οικονομική και 
περιφερειακή επιστήμη , και 
ειδικότερα, στην οικονομική 
μεγέθυνση, στην διεθνή 
οικονομική, στην περιφερειακή 

3

Βασικές γνώσεις Σταδιακή ενίσχυση της εξειδίκευσης ως προς το περιεχόμενο των διδασκόμενων 

μαθημάτων

Το ΠΠΣ στο ΤΟΠΑ αναπτύσσεται ορθολογικά, σε τέσσερα έτη και διαρθρώνεται  σε οκτώ 
εξάµηνα.

ανάλυση:  μαθηματικά, 
στατιστική , και εισαγωγικά 
μαθήματα στην οικονομική και 
περιφερειακή επιστήμη και την 
πληροφορική.

Δημόσια Οικονομική Ι), και σε 
επιμέρους πλευρές της 
περιφερειακής επιστήμης, όπως 
στην ανάλυση τόπου 
εγκατάστασης, το χωρικό 
σχεδιασμό και την οικονομική 
των αστικών κέντρων.

1 2
περιφερειακής επιστήμης:  
οικονομική της εργασίας, 
δημόσια Οικονομική ΙΙ,  
νομισματική θεωρία και 
πολιτική, οικονομική ανάπτυξη, 
περιφερειακή οικονομική 
ανάλυση, οικονομική και 
πολιτική του περιβάλλοντος.

οικονομική, στην περιφερειακή 
και οικονομική πολιτική, στην 
οικονομική ανάλυση και στην 
πολιτική μεταφορών,  στον 
περιφερειακό προγραμματισμό, 
και στους οικονομικούς θεσμούς 
της ΕΕ.

3 4

Κατά την περίοδο 2014-2020, έχουν γίνει οριακές αλλαγές στην 

κατανοµή των µαθηµάτων µεταξύ των  εξαµήνων.

Ομαλή μετάβαση φοιτητών από 

τη βασική στην εξειδικευμένη 

γνώση



Οργάνωση του ΠΠΣ

2

Στο πρώτο έτος, οι 
φοιτητές θα πρέπει 

Στο δεύτερο έτος οι 
φοιτητές θα πρέπει 
να συγκεντρώσουν 

Στο τρίτο έτος, οι 
φοιτητές θα πρέπει 
να συγκεντρώσουν 

Στο τέταρτο  έτος, οι 
φοιτητές θα πρέπει 
να συγκεντρώσουν 

Κατανοµή της ύλης των µαθηµάτων και απόδοση Πιστωτικών Μονάδων σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) 

30 Πιστωτικές 
µονάδες 

(ECTS) ανά 
εξάµηνο

30 Πιστωτικές 
µονάδες 

(ECTS) ανά 
εξάµηνο

30 Πιστωτικές 
µονάδες 

(ECTS) ανά 
εξάµηνο

30 Πιστωτικές 
µονάδες 

(ECTS) ανά 
εξάµηνο

φοιτητές θα πρέπει 
να συγκεντρώσουν 
60 πιστωτικές 
µονάδες (ECTS), 
που ισοδυναµούν 
µε  10  υποχρεωτικά 
µαθήµατα 

φοιτητές θα πρέπει 
να συγκεντρώσουν 
60 πιστωτικές 
µονάδες (ECTS), 
που ισοδυναµούν 
µε  10  υποχρεωτικά 
µαθήµατα 

1 2

να συγκεντρώσουν 
60 πιστωτικές 
µονάδες (ECTS),  
που ισοδυναµούν 
σε  δέκα µαθήµατα 
(οκτώ υποχρεωτικά 
και δύο επιλογής).

να συγκεντρώσουν 
60 πιστωτικές 
µονάδες (ECTS),  
που ισοδυναµούν 
σε  δέκα µαθήµατα 
(έξι υποχρεωτικά και 
τέσσερα επιλογής).

3 4

Το κάθε µάθηµα πιστώνεται µε 6 πιστωτικές µονάδες (ECTS) και για τη 
λήψη του πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 240 πιστωτικές 

µονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε 40 µαθήµατα 
(34 υποχρεωτικά µαθήµατα και 6 µαθήµατα ελεύθερης επιλογής).

Ορθολογική κατανομή του 

αναμενόμενου φόρτου 

εργασίας των φοιτητών 

(ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος 

και εξάμηνο



� Στα µαθήµατα κυρίως ελεύθερης επιλογής καθώς και σε 

επιµορφωτικά σεµινάρια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

ερευνητικού έργου του τµήµατος ή προσφέρονται πιο 

εξειδικευµένες γνώσεις ή εισάγονται οι φοιτητές σε νέα γνωστικά 

αντικείµενα.

2

Σύνδεση της διδασκαλίας και της έρευνας

Η διδασκαλία στο ΤΟΠΑ από 

την αρχή της ίδρυσης του 

(1989) συνδέεται άμεσα και 

αμφίδρομα με το 

ερευνητικό του έργο και 

ανατροφοδοτεί το ένα τον ανατροφοδοτεί το ένα τον 

άλλο. 

� Όλα τα ερευνητικά προγράµµατα που έχουν εκπονηθεί ή 

εκπονούνται στο ΤΟΠΑ και στα ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα εµπλέκουν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό µέλη ∆ΕΠ, 

υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές.
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� Ξένη γλώσσα -αγγλική, γαλλική, γερµανική, ιταλική- (υποχρεωτικό)

� Πρακτική άσκηση (επιλογής)

� Αγγλική οικονοµική ορολογία Ι και ΙΙ (επιλογής, από 2014-15)

� Μεθοδολογία εκπόνησης επιστηµονικών εργασιών (επιλογής, από 2014-15)

Προσφερόµενα µαθήµατα που δεν προσµετρούνται στο πτυχίο:

2

Παροχή επαγγελματικής 

εμπειρίας στους φοιτητές



� Τα µαθήµατα ανά εξάµηνο, οι πιστωτικές µονάδες,

οι διδάσκοντες, ο τρόπος διδασκαλίας και

αξιολόγησης, τα συγγράµµατα, καθώς και τα

επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα

επαγγελµατικά προσόντα σύµφωνα µε το Εθνικό

2
Οδηγός Σπουδών 

2
2

επαγγελµατικά προσόντα σύµφωνα µε το Εθνικό

Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών

(στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
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Βασικά 
χαρακτηριστικά 

του ΠΠΣ 

� Πρωτοτυπία και µοναδικότητα του γνωστικού 

αντικείµενου.

� ∆ιεπιστηµονικότητα και η αναλυτική προσπέλαση 

των διαχρονικών και επίκαιρων θεµάτων που 
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

του ΠΠΣ 
των διαχρονικών και επίκαιρων θεµάτων που 

εντάσσονται στα γνωστικά πεδία της  οικονοµικής 

και περιφερειακής επιστήµης.

� ∆ιασύνδεση της θεωρίας µε την πράξη και την 

εφαρµοσµένη πολιτική.
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Βασικό αποτέλεσµα 
του ΠΠΣ

Βασικές δεξιότητες

Βασική µας επιδίωξη είναι οι φοιτητές του ΤΟΠΑ ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να

έχουν αποκτήσει ακαδηµαϊκές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η τεκµηριωµένη διαλογική

ανάπτυξη επιχειρηµάτων, καθώς και η κατανόηση σύνθετων θεωρητικών και εµπειρικών

ζητηµάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείµενο της οικονοµικής και περιφερειακής

επιστήµης.

� Το ΠΠΣ προσφέρει στους 

φοιτητές µας τις 

απαραίτητες βάσεις για 

µια επιτυχή σταδιοδροµία.

του ΠΠΣ



Επαγγελµατικά Προσόντα

Το Πρόγραµµα των προπτυχιακών σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους 

του τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό και εφαρµοσµένο επίπεδο για να 

συνεχίσουν µε επιτυχία τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακά προγράµµατα του 

τµήµατος και σε οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό τµήµα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.
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εξωτερικό.

Ο τίτλος ΠΠΣ που δίνουµε 
στους πτυχιούχους µας 

αποτελεί το διαβατήριο για τη 
φοίτηση τους σε όλα τα  

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα 
Σπουδών Οικονοµικών 

τµηµάτων της Ευρώπης και 
διεθνώς. 



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εγγράφονται 

στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα δικαιώµατα του επαγγέλµατος του 

οικονοµολόγου και το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου σε 

Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισµούς της Περιφερειακής και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονοµολόγων).
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονοµολόγων).

2. Επίσης, έχουν δικαίωµα ένταξης στο Σύνδεσµο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και

κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου.



Επαγγελµατικές Προοπτικές

Απασχόληση στον ∆ηµόσιο τοµέα. Στο δηµόσιο τοµέα οι πτυχιούχοι του Τµήµατος
απασχολούνται: ως στελέχη της Κεντρικής ∆ιοίκησης και των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισµών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, σε
αντικείµενα σχετικά µε την οικονοµία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον
περιφερειακό προγραµµατισµό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονοµικών µαθηµάτων στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Απασχόληση στον Ιδιωτικό τοµέα. Στον ιδιωτικό τοµέα οι πτυχιούχοι του Τµήµατος
απασχολούνται σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς
επιχειρήσεις συµβούλων, σε εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ως ανεξάρτητοι
µελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών και ως στελέχη
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µελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών και ως στελέχη
γραφείων µελετών.
Απασχόληση σε διεθνείς οργανισµούς. Η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και
µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισµών που έχουν ως αντικείµενο θέµατα
οικονοµικής και περιφερειακής πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό
επίπεδο.

Λογιστικά Γραφεία Καθηγητές Υπουργεία



Αξιολόγηση τελειόφοιτων
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Στην αξιολόγηση του 

ΠΠΣ συμμετείχαν 61 

τελειόφοιτοι

70% των τελειόφοιτων, θεωρεί ότι το Τμήμα 

ανταποκρίθηκε πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό 

στις μαθησιακές τους προσδοκίες

62% των τελειόφοιτων, θεωρεί ότι η δομή 

του προγράμματος σπουδών είναι πλήρως ή 

σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητική
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84% των τελειόφοιτων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, θα πρότεινε το τμήμα σε άλλους 

υποψήφιους σπουδαστές



Το Τµήµα:  
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Προσφέρει  στους φοιτητές ένα 

κατάλληλο και  διαρκώς 

βελτιούµενο ΠΠΣ.

Ο κυριότερος λόγος αυτής της 

επιτυχίας είναι η φοιτητο-κεντρική 

προσέγγιση που υιοθετεί το ίδρυµα 

στο σχεδιασµό των ΠΠΣ.



βασίζεται σε ειδικό κανονισµό του

Τµήµατος ο οποίος ακολουθεί τον

Κανονισμός Σπουδών
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Η διαδικασία έγκρισης του ΠΠΣ

Το ΠΠΣ ψηφίζεται από την Γενική 
Συνέλευση µέχρι τα µέσα Μαΐου 

κάθε ακαδηµαϊκού έτους και ισχύει 
από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.

Μέχρι τον Ιούνιο κάθε ακαδηµαϊκού 
έτους καταρτίζεται από τη ΕΠΠΣ ο 

ετήσιος οδηγός σπουδών  και 
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος.

πρότυπο Κανονισµό του Παντείου

Πανεπιστηµίου.

Στο ΤΟΠΑ, εφαρμόζεται η διαδικασία της 

κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών 

του περιεχομένου του Π.Π.Σ. 
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Το ΤΟΠΑ εφαρµόζοντας τη 

στρατηγική του ιδρύµατος που έχει 

στόχο τη δηµιουργία ενός 

υποστηρικτικού και αποτελεσµατικού 

µαθησιακού περιβάλλοντος 

παρακολουθεί  και αναλύει τα 

εµπειρικά δεδοµένα που προκύπτουν 

από τις έρευνες  αξιολόγησης των 

φοιτητών που διεξάγεται ετησίως για 

Φοιτητοκεντρική 
Προσέγγιση

φοιτητών που διεξάγεται ετησίως για 

όλα τα µαθήµατα και καθορίζει µε 

βάσει αυτές τις πληροφορίες χρονικά 

προσδιορισµένους στόχους µαζί µε 

τις απαιτούµενες ενέργειες για την 

επίτευξη τους. 



Το ΠΠΣ αναθεωρείται κάθε χρόνο µε την ενεργό 
συµµετοχή  των φοιτητών

ΟΜΕΑ

Αναλύει συστηµατικά τα 

� Οι φοιτητές συµµετέχουν στην διαδικασία έγκρισης του ΠΠΣ, αξιολογώντας κάθε χρόνο τα 

µαθήµατα, τον τρόπο διδασκαλίας, τους διδάσκοντες και τις υποδοµές. 

22

Αναλύει συστηµατικά τα 

αποτελέσµατα της έρευνας 

αξιολόγησης των φοιτητών.   

Με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισµένων επιστηµονικών µεθόδων εκτίµησης της αντιλαµβανόµενης 
ποιότητας της παρεχόµενης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling, PLS-SEM).
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Ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας αξιολόγησης των προπτυχιακών φοιτητών του ΤΟΠΑ (2021)

Λήψη µέτρων για την επίτευξη 
των επιδιωκόµενων µαθησιακών 

αποτελεσµάτων και 
επαγγελµατικών προσόντων

**

**

**

**

**

Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 

Εμπειρικά ευρήματα της έρευνας αξιολόγησης 

των  προπτυχιακών φοιτητών ΤΟΠΑ (n=656), Μάιος 2021

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Α.  Φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη Μάθηση & Διδασκαλία 76,106

Β.  Διδάσκων 80,028

Γ. Ανάπτυξη Ικανοτήτων - Δεξιοτήτων 61,304

Δ.  Παρακολούθηση Φοιτητών - Ώρες μελέτης 70,736

Δείκτης της αντιλαμβανόμενης συνολικής ποιότητας της 

προπτυχιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του ΤΟΠΑ (TQ) 74,01

**

** p<0.01



Η διαδικασία έγκρισης και ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ

Όπως η ζήτηση στην αγορά  
εργασίας των αποκτώµενων 

προσόντων.

Η ανταπόκριση του ΠΠΣ 

Η ΕΠΠΣ 
τροφοδοτείται από 
την ΟΜΕΑ µε αυτές 
τις πληροφορίες, τις 
οποίες επεξεργάζεται  

συνδυαστικά µε 
άλλα κριτήρια: 

Εισηγείται βελτιωτικές 
παρεµβάσεις και αλλαγές 

στο ΠΠΣ,  οι οποίες Η ανταπόκριση του ΠΠΣ 
στις µεταβαλλόµενες 
εγχώριες και διεθνείς 

κοινωνικο-οικονοµικές 
συνθήκες (νέα γνωστικά 

αντικείµενα).

Η συγκριτική 
αξιολόγηση του ΠΠΣ 

µε τα  ΠΣ άλλων 
οµοειδών Τµηµάτων 

του εξωτερικού

στο ΠΠΣ,  οι οποίες 
συζητούνται στους Τοµείς 
και εγκρίνονται από την ΓΣ.



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

� Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας,  η οποία θα είναι 

προαιρετική και θα γίνεται σε συνεννόηση µε µέλος ∆ΕΠ 

του τµήµατος. 

� Η πτυχιακή εργασία θα αντιστοιχεί σε δύο µαθήµατα 

επιλογής (12 ECTS).

Με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών µας εγκρίθηκε από την 

τελευταία  Γ.Σ. και θα ισχύει από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 :

επιλογής (12 ECTS).

Ενθάρρυνση όλων των διδασκόντων να δώσουν

έµφαση στη µεθοδολογία της έρευνας και στις

πρακτικές εφαρµογές της θεωρίας µε την µελέτη

περιπτώσεων και την ανάλυση πραγµατικών

στατιστικών δεδοµένων και πολιτικών.



1 Μεγαλύτερη συµµετοχή των φοιτητών στο σχεδιασµό του ΠΠΣ

Τιμή ΣτόχοςΤιμή Βάσης ΤΟΠΑ

656 800

Χρονοδιάγραμμα

31/01/2022

� Στην έρευνα αξιολόγησης από τους φοιτητές που διεξήχθη το Μάιο του

2021 για τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου συµµετείχαν 656 φοιτητές.

Ι. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου

Σ.I.1

Καταλληλότητα και 

ΣΤΌΧΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Καταλληλότητα και 
διαρκή βελτίωση 
της  δοµής και 

οργάνωσης του 

Π.Π.Σ.

Αλλαγή στο περιεχόµενο και στις ενότητες των µαθηµάτων

� Κατά την περίοδο 2014-2021, αλλάξαµε το περιεχόµενο και τις 

ενότητες του µαθήµατος σε  21 υποχρεωτικά µαθήµατα,  δηλαδή στο  

62% του συνόλου αυτών. 

Τιμή ΣτόχοςΤιμή Βάσης ΤΟΠΑ

62% 70%

Χρονοδιάγραμμα

31/08/2022



Αξιοποίηση της εµπειρίας εξωτερικών φορέων 
από την αγορά εργασίας

� Κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών σε ειδικές 

συναντήσεις της ΕΠΠΣ  ζητείται επίσης και κατατίθεται η άποψη των 

ακόλουθων φορέων: 

� του Ελληνικού Τµήµατος της Regional Science Association, 

� της Οµάδας Ελλήνων Οικονοµολόγων, 
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� της Οµάδας Ελλήνων Οικονοµολόγων, 

� του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, και 

� του Συνδέσµου Ελλήνων Περιφερειολόγων

� Επιπλέον, αξιοποιούνται οι πληροφορίες που αντλούνται από τις  επιχειρήσεις 

που συµµετέχουν στη πρακτική άσκηση.



ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Συνεργασία µε περισσότερους φορείς του ιδιωτικού και 
του δηµοσίου τοµέα µε σκοπό την δυνατότητα πρακτικής 

άσκησης περισσότερων φοιτητών

Προγραµµατισµός δράσεων για την καλύτερη αποτύπωση της Ζήτησης των 
αποκτώµενων προσόντων από την αγορά εργασίας

� Το ΤΟΠΑ έχει προγραµµατίσει  µια σειρά ενεργειών και δράσεων που θα επιτρέψουν την 

καλύτερη αποτύπωση και παρακολούθηση από την ΕΠΠΣ της Ζήτησης στην αγορά  εργασίας 

των αποκτώµενων επαγγελµατικών προσόντων.

άσκησης περισσότερων φοιτητών

Συνέχιση της συστηµατικής αξιοποίησης της εµπειρίας 
των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης που 
συµµετέχουν  στην πρακτική άσκηση από την ΕΠΠΣ

Θέσπιση διαδικασιών µεγαλύτερης και συστηµατικότερης 
διασύνδεσης µε τους αποφοίτους 



Συγκριτική αξιολόγηση του ΠΠΣ 

Με τις αλλαγές αυτές που σκοπεύουµε να υλοποιήσουµε είναι προς την σωστή κατεύθυνση, 

γιατί προσαρµόσουµε  ακόµα περισσότερο το ΠΠΣ στα Προγράµµατα Σπουδών 

διακεκριµένων Πανεπιστηµίων του Εξωτερικού που θεραπεύουν το ίδιο γνωστικό αντικείµενο .
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1. Το σχετικό  κανονιστικό πλαίσιο του Παντείου Πανεπιστηµίου

2. Η στρατηγική του Παντείου Πανεπιστηµίου 

3. Η εµπειρία και οι αξιολογήσεις των φοιτητών 

4. Η εµπειρία εξωτερικών φορέων από την αγορά  εργασίας

5. Η οµαλή εξέλιξη των φοιτητών σε όλα τα στάδια του προγράµµατος

6. Ο αναµενόµενος φόρτος εργασίας των φοιτητών σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδηµαϊκών 
Μονάδων (ECTS) 

Κατά τον σχεδιασµό ή την αναθεώρηση του ΠΠΣ στο ΤΟΠΑ  λαµβάνονται υπόψη:
2

Μονάδων (ECTS) 

7. Η παροχή επαγγελµατικής εµπειρίας στους φοιτητές

8. Η σύνδεση της διδασκαλίας και της έρευνας 

9. Τα Προγράµµατα Σπουδών διακεκριµένων Πανεπιστηµίων του 
Εξωτερικού που θεραπεύουν το ίδιο γνωστικό αντικείµενο 

10. Οι συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)



Φοιτητοκεντρική Μάθηση, 
∆ιδασκαλία και Αξιολόγηση
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∆ιδασκαλία και Αξιολόγηση



Φοιτητοκεντρική µάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση

� Η κατεύθυνση που δίνεται από το Τµήµα προς όλους τους διδάσκοντες είναι το

να παρέχεται επίκαιρο υλικό προς τους φοιτητές: προτεινόµενα συγγράµµατα,

βιβλιογραφικές πηγές, σηµειώσεις, διαφάνειες.

� Στα µαθήµατα, όπου είναι απαραίτητο εφαρµόζονται εναλλακτικές-

συνδυαστικές µορφές διδασκαλίας: φροντιστηριακά µαθήµατα και εργαστήρια.

Το ΤΟΠΑ εφαρµόζει µια φοιτητοκεντρική προσέγγιση στην µάθηση και στην 

διδασκαλία. 
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συνδυαστικές µορφές διδασκαλίας: φροντιστηριακά µαθήµατα και εργαστήρια.

� Οι διδάσκοντες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής στην διδασκαλία.

� Αποτελεί κοινό τόπο στο Τµήµα ότι η διδασκαλία της ύλης θα πρέπει να

περιλαµβάνει και την πρακτική της εφαρµογή µε την µελέτη περιπτώσεων και την

ανάλυση πραγµατικών στατιστικών δεδοµένων και πολιτικών.



Η διδασκαλία στο ΤΟΠΑ είναι προσανατολισµένη στον φοιτητή και περιλαµβάνει:

� ∆ιαλέξεις. Στα θεωρητικά µαθήµατα υποστηρίζονται κατά κανόνα

εκπαιδευτικές τακτικές που ενεργοποιούν τους φοιτητές και ευνοούν την

ενεργή συµµετοχή τους.

� Φροντιστηριακές ασκήσεις.

� Ειδικά σεµινάρια µε προσκεκληµένους από άλλα συγγενή ακαδηµαϊκά

τµήµατα.
∆ιδασκαλία

3

� Ατοµικές ή οµαδικές εργασίες µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος.

� Χρήση της πλατφόρµας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης που παρέχει

συστηµατικά το βασικό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε µάθηµα και διευκολύνει

την καθοδήγηση των φοιτητών. Εδώ περιλαµβάνονται Ηλεκτρονικά τεστ

(Quiz), video, σηµειώσεις, σύνδεσµοι σε εξωτερικό υλικό (π.χ. Κάλλιπο ) κ.α.



eclass

3

44 εκπαιδευτές

1858 
εκπαιδευόµενοι

Όλα τα µαθήµατα του Προπτυχιακού προγράµµατος 

Σπουδών  περιέχονται στην   ∆ιαδικτυακή πλατφόρµα 

ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου

7 µαθήµατα 
κλειστά 30 µαθήµατα 

ελεγχόµενης 
πρόσβασης

48 ανοικτά 
µαθήµατα



Ανώνυµη αξιολόγηση του µαθήµατος, του διδακτικού έργου, και των υποδοµών 

από τους φοιτητές, η οποία  διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά µέσω του eclass.

Αξιολόγηση
Φοιτητών

3

Φοιτητών



Αξιολόγηση Φοιτητών

3

∆ιδασκαλία

Πετυχαίνει η διδασκαλία τους στόχους του μαθήματος 

(Μ.Ο,n=656) 

Το 77% των φοιτητών πιστεύει

ότι η διδασκαλία πετυχαίνει

τους στόχους της



Δείκτες επίδοσης

Σ.Ι.3 Βελτίωση της ποσότητας και της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού έργου

Μέσο ποσοστό φοιτητών 

που εκτιµά   ότι η 

διδασκαλία πετυχαίνει 

τους στόχους της

Ενέργειες

Ι. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου

Τρόποι μέτρησης

Αριθµός φοιτητών που απαντούν 

“συµφωνώ απόλυτα” και 

“συµφωνώ” στην ερώτηση «η 

διδασκαλία πετυχαίνει τους 

στόχους της” προς το σύνολο 

των φοιτητών που συµµετείχαν 

� Εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας 

και εξέτασης

� Υποστήριξη και ενηµέρωση των 

διδασκόντων για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών 

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

των φοιτητών που συµµετείχαν 

στην έρευνα (n=656)

80%

των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής

� Σύνδεση του µαθήµατος µε την 

κοινωνική πραγµατικότητα

ΜΟ∆ΙΠ

Πηγή Μέτρησης

77%

Κωδικός Δείκτη

ΕΡ.ΙΚ.Φ.



Αξιολόγηση Φοιτητών

3

Μάθηµα

Συνολικά είμαι ικανοποιημένος/η από το μάθημα 

(Μ.Ο,n=656) 

Το 71,14% των φοιτητών είναι συνολικά 

ικανοποιημένοι από το μάθημα



Δείκτες επίδοσης

Σ.Ι.3 Βελτίωση  της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού έργου

Μέσο ποσοστό φοιτητών 

που είναι συνολικά 

ικανοποιηµένοι από το 

µάθηµα 

Ενέργειες

Ι. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου

Τρόποι μέτρησης

Αριθµός φοιτητών που απαντούν 

“συµφωνώ απόλυτα” και 

“συµφωνώ” στην ερώτηση 

“Συνολικά είµαι ικανοποιηµένος/η 

από το µάθηµα ” προς το 

σύνολο των φοιτητών που 

� Πιθανές αλλαγές στο περιεχόµενο 

των µαθηµάτων αξιολογώντας 

συγκριτικά το  ΠΠΣ µε τα ΠΣ 

οµοειδών τµηµάτων 

διακεκριµένων πανεπιστηµίων του 

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

σύνολο των φοιτητών που 

συµµετείχαν στην έρευνα (n=656)

74%

διακεκριµένων πανεπιστηµίων του 

εξωτερικού

ΜΟ∆ΙΠ

Πηγή Μέτρησης

71%

Κωδικός Δείκτη

ΕΡ.ΙΚ.Φ.



Το μάθημα με βοήθησε να αναπτύξω την κριτική μου σκέψη 

(Μ.Ο,n=656) 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ανάπτυξη 
Ικανοτήτων-
∆εξιοτήτων

3

Το 60,05% των φοιτητών εκτιμά ότι το 

μάθημα τους βοήθησε να αναπτύξουν 

την κριτική τους σκέψη.



Δείκτες επίδοσης

Σ.Ι.3 Βελτίωση  της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού έργου

Μέσο ποσοστό φοιτητών 

που εκτιµά   ότι το 

µάθηµα τους βοήθησε 

να αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη

Ενέργειες

Ι. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου

Τρόποι μέτρησης

Αριθµός φοιτητών που απαντούν 

“συµφωνώ απόλυτα” και 

“συµφωνώ” στην ερώτηση “ το 

µάθηµα τους βοήθησε να 

αναπτύξουν την κριτική τους 

σκέψη” προς το σύνολο των 

� Εναλλακτικές και συνδυαστικές 

µορφές  διδασκαλίας: 

φροντιστήρια - εργαστήρια 

� Υποστήριξη και ενηµέρωση των 

διδασκόντων για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών 

� Πρακτικές εφαρµογές της 

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

σκέψη” προς το σύνολο των 

φοιτητών που συµµετείχαν στην 

έρευνα (n=656)

65%

� Πρακτικές εφαρµογές της 

θεωρίας µε την µελέτη 

περιπτώσεων και την ανάλυση 

πραγµατικών στατιστικών 

δεδοµένων και πολιτικών.

ΜΟ∆ΙΠ

Πηγή Μέτρησης

60%

Κωδικός Δείκτη

ΕΡ.ΙΚ.Φ.



Ψηφιακές 

υπηρεσίες
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� Βιβλιοθήκη
� Eclass
� ∆ηλώσεις µαθηµάτων
� Αποτελέσµατα εξετάσεων
� Εύδοξος – δήλωση 

συγγραµµάτων
� ∆/νση Μηχανοργάνωσης (e-

mail φοιτητών και λογισµικό)

υπηρεσίες
Οι φοιτητές συνδέονται µε 
τον  ίδιο λογαριασµό σε 
όλες τις υπηρεσίες του 
Πανεπιστηµίου.



Ψηφιακές 

υπηρεσίες

3

υπηρεσίες



3 Στο Τµήµα λειτουργεί 
ο θεσµός του 

Συµβούλου 
Σπουδών και η 

σχετική 
πληροφόρηση για 

τους φοιτητές 
υπάρχει σε διακριτό 

χώρο στην 
ιστοσελίδα  µας.

Συνεχή Επικοινωνία 

Σύµβουλοι Σπουδών

Υπηρεσία 
Συµβουλευτικής 

και Ψυχολογικής 
υποστήριξης 

Παντείου

Συνεχή 
επικοινωνία 
φοιτητών 

διδασκόντων 
µέσω e-class και 

e-mail, και 
Προέδρου, 
∆ιευθυντών 

Τοµέων.

Καθορισµός 
ωρών γραφείου 

διδασκόντων 
στην αρχή κάθε 

εξαµήνου.

Συνεχή Επικοινωνία 
των µελών ∆ΕΠ µε 
τους φοιτητές



� ενηµερώνει τους φοιτητές για το περιεχόµενο και τους τρόπους 

παρακολούθησης µαθηµάτων,

� για τις υποδοµές του ΤΟΠΑ και του Παντείου Πανεπιστηµίου και για τρόπους 

αξιοποίησής τους,

� για τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης.

3 Ο Σύµβουλος Σπουδών:

� καθοδηγεί τους φοιτητές στην επιλογή µαθηµάτων, αλλά και σχετικά µε 

ζητήµατα υποτροφιών, µεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελµατικού 

προσανατολισµού. 

Σε γενικότερο πλαίσιο ο ρόλος του Συµβούλου Σπουδών επεκτείνεται και στην

ανάδειξη κλίσεων των φοιτητών καθώς και στη συζήτηση για προσωπικούς

προβληµατισµούς τους µε στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.
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Η Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ξεκίνησε 

να λειτουργεί τον Οκτώβριο 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο µε 

στόχο να παρέχει ένα ευρύ και ολοκληρωµένο φάσµα υπηρεσιών 

προς φοιτητές/τριες, µεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και προς φοιτητές/τριες, µεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και 

πρόσφατα αποφοίτους/ες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά 

οµάδες.



3 Σεβασµός στη διαφορετικότητα των φοιτητών. Καταβάλουµε

προσπάθειες ώστε να αντιµετωπίζονται τυχόν µαθησιακές

ανάγκες, και να αποκλείονται συµπεριφορές που

προσβάλλουν τη διαφορετικότητα των φοιτητών.

Ειδικότερα:

� Μεριµνούµε για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις αίθουσες

διδασκαλίας, δεδοµένου ότι 30 φοιτητές ΑΜΕΑ είναι

Το Πανεπιστήµιο διαθέτει Προσβάσιµη

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη για άτοµα µε 

Προσβασιµότητα

διδασκαλίας, δεδοµένου ότι 30 φοιτητές ΑΜΕΑ είναι

εγγεγραµµένοι και ενεργοί φοιτητές στο Τµήµα

� ∆ίνουµε την δυνατότητα στους φοιτητές µε µαθησιακές

δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) να εξεταστούν προφορικά ή µικτά

(γραπτά και συµπληρωµατικά προφορικά), όπου αυτό

κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση µε τους

φοιτητές.

έντυπο-αναπηρία



3
∆ιαχείριση παραπόνων και ενστάσεων

Τα παράπονα ή αστοχίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αντιµετωπίζονται ως εξής:

� Ο Πρόεδρος Τµήµατος ή η Συνέλευση Τµήµατος µπορεί να

προτείνει λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ακαδηµαϊκά ή

εκπαιδευτικά θέµατα.

Παράπονα ή αστοχίες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εκπαιδευτικά θέµατα.

� Οι φοιτητές που αντιµετωπίζουν εκτεταµένα προβλήµατα

εξέτασης µε συγκεκριµένο µάθηµα, δίνεται η δυνατότητα να

σχηµατιστεί ειδική επιτροπή εξέτασης, σύµφωνα µε την κείµενη

νοµοθεσία.

� Ο Κανονισµός Εξετάσεων περιγράφει την διαδικασία

ενστάσεων των φοιτητών.
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Το Πανεπιστήµιο έχει συστήσει αυτοτελές «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ», στο οποίο κάθε φοιτητής/τρια µπορεί να αναφέρει 

οποιοδήποτε πρόβληµα µεταξύ (α) του φοιτητή/τριας και 

(β) διδασκόντων ή διοικητικών υπηρεσιών, µε σκοπό τη 

διαµεσολάβηση του Συνηγόρου για την επίλυσή του.διαµεσολάβηση του Συνηγόρου για την επίλυσή του.



Γραφείο Σταδιοδροµίας - ∆ιασύνδεσης

Το Γραφείο Σταδιοδροµίας - ∆ιασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστηµίου παρέχει ενηµέρωση και

συµβουλευτική στήριξη φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων σε θέµατα εκπαίδευσης,

σχεδιασµού σταδιοδροµίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελµατικής ανάπτυξης. Πιο

συγκεκριµένα προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τµήµατος:

� Συµβουλευτική σταδιοδροµία

3

� Συµβουλευτική σταδιοδροµία

� ∆ικτύωση µε την αγορά εργασίας

� Ηλεκτρονική ενηµέρωση

� Συµβουλευτική στήριξη για ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας

� Υποστήριξη και λειτουργία οµάδας ΑΜΕΑ



∆ράσεις προώθησης στην αγορά εργασίας

Παράλληλα µε την Πρακτική Άσκηση και τη λειτουργία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης –

Σταδιοδροµίας, το Τµήµα στηρίζοντας την προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας:

� διοργανώνει ηµέρες Ανοικτών Θυρών όπου φορείς του ιδιωτικού, του δηµόσιου και του

κοινωνικού τοµέα παρουσιάζουν ευκαιρίες απασχόλησης

3

κοινωνικού τοµέα παρουσιάζουν ευκαιρίες απασχόλησης

� συµµετέχει σε Ηµέρες Καριέρας που διοργανώνονται από άλλους φορείς (φορείς

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Επιστηµονικές Ενώσεις κ.α.)



Εισαγωγή φοιτητών, στάδια 
φοίτησης, αναγνώριση σπουδών 

4

φοίτησης, αναγνώριση σπουδών 
και λήψη πτυχίου



4
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Νεοεισερχόμενοι Φοιτητές /τριες  2020-2021

Σύνολο = 333 

(187 Άνδρες, 145) Γυναίκες)

Εισαγωγή φοιτητών

27

1 2
0

20

Εισαγωγικές 

εξετάσεις 

(Άνδρες)

Εισαγωγικές 

εξετάσεις 

(Γυναίκες)

Μετεγγραφές -

κοινωνικά 

κριτήρια 

(Άνδρες)

Μετεγγραφές -

κοινωνικά 

κριτήρια 

(Γυναίκες)

Αλλοδαποί 

φοιτητές 

(Άνδρες)

Αλλοδαποί 

φοιτητές 

(Γυναίκες)

Κατατακτήριες 

εξετάσεις 

(Άνδρες)

Κατατακτήριες 

εξετάσεις 

(Γυναίκες)

Προτεινόµενες θέσεις από το Τµήµα=150

Το µέσο ποσοστό νεοεισερχόµενων φοιτητών ως προς το συνολικό αριθµό των προτεινόµενων θέσεων  από το Τµήµα  

(∆4.17) ανέρχεται στο 221%, αρκετά υψηλότερο από τον Μ.Ο. των Πανεπιστηµίων (179%).
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128

Εισαγωγικές

Εξετάσεις

Μέση τιμή

βάσης 

Εισαγωγής 

12700

Μετεγγραφές-

Αλλοδαποί-

Κατατακτήριες

Μέση τιμή

βάσης 

Εισαγωγής 

5220

Φοιτητές δύο ταχυτήτων στο ΠΠΣ

� Πιέσεις στις εγκαταστάσεις 
� Αύξηση της αναλογίας ενεργών φοιτητών / 

διδασκόντων
� Μείωση της µέσης βαθµολογικής επίδοσης  

των φοιτητών

Αναµενόµενες επιπτώσεις 

20438,6%

61,4%

Μέση τιμή σειράς 

προτίμησης = 78

των φοιτητών
� Αύξηση της χρονικής διάρκειας σπουδών για 

τη λήψη πτυχίου
� Εγκατάλειψη των σπουδών και αύξηση του 

αριθµού των φοιτητών που διανύουν το έτος 
σπουδών µεγαλύτερο του ν+2
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Υποδοχή Νεοεισερχόµενων Φοιτητών

Το τµήµα υποδέχεται τους νεοεισερχόµενους 
φοιτητές µε ενηµερωτική εκδήλωση

Παράλληλα υπάρχει καθηµερινή ενηµέρωση Παράλληλα υπάρχει καθηµερινή ενηµέρωση 
τους µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος

Το Τµήµα διενεργεί οργανωµένες επισκέψεις των 
πρωτοετών φοιτητών στην Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου
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Εγγεγραµµένοι Προπτυχιακοί φοιτητές 2020-2021

Στάδια Φοίτησης

Σύνολο Εγγεγραµµένων =3232

Σύνολο Ενεργών φοιτητών =1237
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Κανονικής 

διάρκειας 

(Άνδρες)

Κανονικής 

διάρκειας 

(Γυναίκες)

Έτος σπουδών 

ν+1 (Άνδρες)

Έτος σπουδών 

ν+1  (Γυναίκες)

Έτος σπουδών 

ν+2  (Άνδρες)

Έτος σπουδών 

ν+2 έτος 

σπουδών 

(Γυναίκες)

Έτος σπουδών 

μεγαλύτερο του 

ν+2 (Άνδρες)

μεγαλύτερο του 

ν+2 (Γυναίκες)

Αλλοδαποί  -

κανονικής 

διάρκειας 

(Άνδρες)

Αλλοδαποί  

κανονικής 

διάρκειας 

(Γυναίκες)

Αλλοδαποί 

πέραν κανονικής 

διάρκειας  

(Άνδρες)

Αλλοδαποί 

πέραν κανονικής 

διάρκειας 

(Γυναίκες)

Τιμή ΣτόχοςΤιμή Βάσης ΤΟΠΑ

38,3% 41%

Χρονοδιάγραμμα

31/08/2022

Κωδικός ΟΠΕΣΠ

Δ1.03

ΜΟ Πανεπιστημίων

74%

Ποσοστό ενεργών προπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών



Δείκτες επίδοσης

Σ.Ι.2 Ενίσχυση της επίδοσης των φοιτητών και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

ενεργών προπτυχιακών  

φοιτητών στο σύνολο των 

εγγεγραµµένων 

Ενέργειες

Ι. Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου

Τρόποι μέτρησης

Μέσο ποσοστό ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών στο 

σύνολο των εγγεγραµµένων 

ανά ακαδηµαϊκό έτος

� Σχεδιασµός έρευνας για τους παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά τη συµµετοχή στη 
µαθησιακή διαδικασία και συνακόλουθες 
δράσεις, 

� Ενίσχυση της φροντιστηριακής διδασκαλίας σε 
βασικά µαθήµατα και άλλες καλές πρακτικές

� Ενίσχυση του θεσµού του Συµβούλου 
Καθηγητή µε την εµπλοκή περισσότερων 

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

41%

Καθηγητή µε την εµπλοκή περισσότερων 
µελών ∆ΕΠ ,

� Ενθάρρυνση των φοιτητών για µεγαλύτερη 
αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και των 
µαθησιακών πόρων,

� Ενθάρρυνση καθηγητών για διεξαγωγή 
ενδιάµεσων εξετάσεων και εναλλακτικών 
µορφών αξιολόγησης .

ΟΠΕΣΠ

Πηγή Μέτρησης

38,3%

Κωδικός Δείκτη

∆.1.03



4

Παρακολούθηση της προόδου φοιτητών

Η πρόοδος των φοιτητών παρακολουθείται µέσα 
από την ηλεκτρονική διαχείριση εξετάσεων και 

βαθµολογιών

Γραφική απεικόνιση της βαθµολογικής επίδοσης Γραφική απεικόνιση της βαθµολογικής επίδοσης 
των φοιτητών ανά µάθηµα και λήψη µέτρων 

Επιβράβευση αριστούχων και ενηµέρωση 
φοιτητών για Σύµβουλο Καθηγητή και υπηρεσία 
συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης



4
Αποφοίτηση: ∆ιάρκεια Σπουδών 

Έτος σπουδών 

4

9

18

27
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34

38

30

2,1

4,8

9,5

14,3
15,3

18,0
20,1

15,9
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20

25

30

35

40
Κατανομή  αποφοίτων κατά έτος διάρκειας σπουδών, 2020-2021

Το 64% των φοιτητών ολοκληρώνει τις σπουδές του στα ν+2 χρόνια, χαμηλότερο  από το Μ.Ο. των 

Πανεπιστημίων (73%).

Κανονικής διάρκειας 

(Άνδρες)

Κανονικής διάρκειας 

(Γυναίκες)

Έτος σπουδών ν+1 

(Άνδρες)

Έτος σπουδών ν+1  

(Γυναίκες)

Έτος σπουδών ν+2  

(Άνδρες)

Έτος σπουδών ν+2 έτος 

σπουδών (Γυναίκες)

Έτος σπουδών 

μεγαλύτερο του ν+2 

(Άνδρες)

μεγαλύτερο του ν+2 

(Γυναίκες)

Απόλυτη τιμή 4 9 18 27 29 34 38 30

Ποσοστό 2,1 4,8 9,5 14,3 15,3 18,0 20,1 15,9

0

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

68 ΟΠΕΣΠ

Πηγή Μέτρησης

64



4

Βαθμολογία υποχρεωτικών μαθημάτων έτους 2017-18 ΤΟΠΑ

Κατανομή αριθμού φοιτητών που εξετάσθηκαν

Βαθμολογική κλίμακα 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σύνολο

Αριθμός φοιτητών 1.785 1.091 1.196 284 1.566 845 683 460 214 1218.245

Κατανομή επιτυχόντων 40% 22% 18% 12% 6% 3% 100%

Κατανομή βαθμών 22% 13% 15% 3% 19% 10% 8% 6% 3% 1%100%

53% 47%

1.785

1.091 1.196

284

1.566

845
683

460
214 121

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Βαθμολογία υποχρεωτικών μαθημάτων έτους  2019-2020 ΤΟΠΑ

Βαθμολογική κλίμακα 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σύνολο

Αριθμός φοιτητών 949 735 1.236 556 1.708 1.131 907 698 316 1608.396

Κατανομή επιτυχόντων 35% 23% 18% 14% 6% 3% 100%

Κατανομή βαθμών 11% 9% 15% 7% 20% 13% 11% 8% 4% 2% 100%

41% 59%

949
735

1.236

556

1.708

1.131
907

698
316

160

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Κατανομή αριθμού φοιτητών που εξετάσθηκαν

53% 47%

22%

13% 15%

3%

19%

10% 8%
6%

3% 1%

-6%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41% 59%

22%

13% 13%

2%

20%

11%
9%

6%
3%

1%

-6%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Εκατοστιαία κατανομή βαθμών 2019-2020

Τιμή Στόχος 62%

Χρονοδιάγραμμα

31/8/2022Αύξηση του µέσου ποσοστού επιτυχόντων :
από 47% που ήταν το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, στο 

59% το 2019-2020

62%

31/08/2022
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Επιδόσεις Αποφοίτων

25

55

43

16,9

37,2

29,1

20

30

40

50

60
Απόφοιτοι : Επιδόσεις 2020-2021

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

5.00 - 5.99 

(Άνδρες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

5.00 - 5.99 

(Γυναίκες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

6.00 - 6.99 

(Άνδρες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

6.00 - 6.99 

(Γυναίκες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

7.00 - 7.99 

(Άνδρες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

7.00 - 7.99 

(Γυναίκες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

8.00 - 8.99 

(Άνδρες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

8.00 - 8.99 

(Γυναίκες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

9.00 - 10.00 

(Άνδρες)

Απόφοιτοι με 

βαθμό πτυχίου 

9.00 - 10.00 

(Γυναίκες)

Απόλυτη Τιμή 25 8 55 43 8 6 1 2 0 0

Ποσοστό 16,9 5,4 37,2 29,1 5,4 4,1 0,7 1,4 0,0 0,0

8 8
6

1 2
0 0

5,4 5,4
4,1

0,7 1,4
0,0 0,0

0

10

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

6,8 ΟΠΕΣΠ

Πηγή Μέτρησης

6,45

Κωδικός Δείκτη

∆4.46 7

Μ.Ο. Πανεπιστημίου



Τελική Εξέταση

Μέθοδοι αξιολόγησης φοιτητών/τριών 

20

Αριθμός μαθημάτων 2020-2021 

Τελική Εξέταση και εβδομαδιαίες 

ηλεκτρονικές προόδους 10

Τελική Εξέταση  και πρόοδος 8

Τελική Εξέταση  και εργασία 29

Εργασία 2

42

Αριθμός μαθημάτων 2013-2014

1

4

20

2

Κατά περίοδο 2014-2020,  
στο πλαίσιο της εσωτερικής 

αξιολόγησης, µε την 
ενθάρρυνση των µελών ∆ΕΠ 

από ΟΜΕΑ και ΕΠΠΣ 
άλλαξαν σηµαντικά οι 
µέθοδοι αξιολόγησης. 

Στα περισσότερα από τα 
µισά µαθήµατα (22) 

εγκαταλείφθηκε η 
παραδοσιακή µέθοδος 
αξιολόγησης µέσω µιας 

τελικής εξέτασης.

Σε 10 υποχρεωτικά 
µαθήµατα,  οι φοιτητές 

αξιολογούνται πλέον µέσω 
µιας τελικής εξέτασης και  8-

10  εβδοµαδιαίων 
ενδιάµεσων ηλεκτρονικών 

προόδων. 

Σε 37 από τα 69 
προσφερόµενα µαθήµατα οι 

φοιτητές, εκτός από την 
τελική εξέταση,  
αξιολογούνται  

επιπροσθέτως  µε εργασία ή 
πρόοδο.    



∆ιδακτικό Προσωπικό

5



∆ιδακτικό προσωπικό5

Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ αριθμός

Καθηγητές/ριες 8

Αναπλ. Καθηγητές/ριες 5

Επικ. Καθηγητές/ριες 8

Πεδίο αριθμός

Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ 21

Άνδρες Γυναίκες

Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ 21

Πλήθος διδασκόντων μελών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ 3

Πλήθος διδασκόντων συνεργατών με εξωτερική 

σύμβαση 4

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

29 ΟΠΕΣΠ

Πηγή Μέτρησης

24

Κωδικός Δείκτη

∆1.15



5

Στρατηγικών
Κατευθύνσεων

2021-2025

Εργασιακή εµπειρία των µελών ∆ΕΠ σε Πανεπιστήµια 
του εξωτερικού 

McGill University

University of Toronto
University of Oxford

Newcastle University
Université du Québec

Queen Mary University of London
Brown University

University of Chicago
Bristol University

University of Groningen

LSE

Ecole des Hautes Études en 
Sciences Sociales

University of Southampton

University of Oxford

City University of New York 
(Queen’s College)

University of Leeds

University of California, 
Irvine



5

Στρατηγικών
Κατευθύνσεων

2021-2025

Χρηµατοδότηση για έρευνα και υποτροφίες από 
διεθνείς οργανισµούς 

OECD

Economic Geography 
Association

European Commission

Canadian Department of 

Fulbright Program
World Bank

Regional Studies Association
Horizon 2020/ Marie 
Sklodowska Curie

Royal Economic SocietyEuropean Economic 
Association

Canadian Department of 
Foreign Affairs and 

International Trade: Faculty 
Enrichment Program 

European Economic Area 
Grants



Δείκτες επίδοσης

Σ.ΙΙΙ.6 Ανάπτυξη και επάρκεια ∆ιδακτικού Προσωπικού

Αναλογία ∆ιδασκοµένων 

- ∆ιδασκόντων

Ενέργειες

ΙΙI. Στελέχωση σε ανθρώπινο διδακτικό δυναµικό υψηλών προσόντων

Τρόποι μέτρησης

Αριθµός εγγεγραµµένων 

φοιτητών (3232) προς µέλη 

∆ΕΠ και ΕΠ (24)

� Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό 
(νέες προσλήψεις)

� Μείωση των εγγεγραµµένων φοιτητών 
που διανύουν έτος σπουδών 
µεγαλύτερο του ν+2

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

120 ΟΠΕΣΠ

Πηγή Μέτρησης

135

Κωδικός Δείκτη

∆4.47 -

Μ.Ο. Πανεπιστημίων



Δείκτες επίδοσης

Σ.ΙΙΙ.6 Ανάπτυξη και επάρκεια ∆ιδακτικού Προσωπικού

Αναλογία ∆ιδασκοµένων 

(ενεργών) ∆ιδασκόντων

Ενέργειες

IΙΙ. Στελέχωση σε ανθρώπινο διδακτικό δυναµικό υψηλών προσόντων

Τρόποι μέτρησης

Αριθµός ενεργών φοιτητών 

(1237) προς µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ 

(24)

� Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό 
(νέες προσλήψεις)

� Μείωση των εγγεγραµµένων φοιτητών 
που διανύουν έτος σπουδών 
µεγαλύτερο του ν+2

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

45 ΟΠΕΣΠ

Πηγή Μέτρησης

51

Κωδικός Δείκτη

∆4.48 45

Μ.Ο. Πανεπιστημίων



5 Φόρτο εργασίας των µελών ∆ΕΠ:

� Κατ’ ελάχιστο εβδοµαδιαίος φόρτος 6 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες 
γραφείου 

� Υποχρεώσεις διδασκαλίας στα ΠΜΣ του Τµήµατος, χωρίς επιπρόσθετη 
αµοιβή

� Επίβλεψη µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

� Συµµετοχή στα συλλογικά όργανα του τµήµατος, της σχολής και του 
Πανεπιστηµίου Πανεπιστηµίου 

Το διδακτικό έργο αξιολογείται από τους φοιτητές



Αξιολόγηση Φοιτητών

5

∆ιδάσκοντες

Ο / η διδάσκων / ουσα του μαθήματος αναλύει

και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό 

(Μ.Ο,n=656) 

Το 77,12 % των φοιτητών κρίνει  ότι ο / η 

διδάσκων / ουσα του μαθήματος αναλύει  

και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο 

κατανοητό. 



Δείκτες επίδοσης

Σ.ΙΙΙ.6 Ανάπτυξη και επάρκεια του διδακτικού προσωπικού

Μέσο ποσοστό φοιτητών 

που εκτιµούν ότι  ο 

διδάσκων του µαθήµατος 

αναλύει

και παρουσιάζει τις 

Ενέργειες/δράσεις

ΙΙΙ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τρόποι μέτρησης

Αριθµός φοιτητών που 

απάντησαν “πολύ” και “αρκετά”

στο ερώτηµα “Το µάθηµα µε 

βοήθησε να µαθαίνω 

αποτελεσµατικά” προς το 

σύνολο των απαντήσεων (n=656)

� Πρόταση για απονοµή Ετήσιου 

βραβείου εξαιρετικής επίδοσης 

στη διδασκαλία

� Υποστήριξη και ενηµέρωση των 

διδασκόντων για την αξιοποίηση και παρουσιάζει τις 

έννοιες µε τρόπο 

κατανοητό 

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

σύνολο των απαντήσεων (n=656)

80%

διδασκόντων για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορικής

ΜΟ∆ΙΠ

Πηγή Μέτρησης

77,12%

Κωδικός Δείκτη

ΕΡ.ΙΚ.Φ.



Αξιολόγηση Φοιτητών

5

∆ιδάσκων

Ο/Η διδάσκων/ουσα του μαθήματος συνδέει το 

αντικείμενο του μαθήματος με την κοινωνική 

πραγματικότητα (Μ.Ο,n=656) 

Το 76,18% των φοιτητών δηλώνει ότι η 

διδάσκων του μαθήματος συνδέει το 

αντικείμενο του μαθήματος με τη 

κοινωνική πραγματικότητα



Επιστηµονικό έργο 

και επιδόσεις

5

Περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Web of Science στα οποία έχουν δημοσιεύσει τα 

μέλη του Τμήματος, ταξινομημένα με τον αντίστοιχο συντελεστή Impact Factor.

Το δημοσιευμένο έργο των μελών του 

Τμήματος που παρουσιάζεται στην βάση 

Scopus ανέρχεται το 2020 σε 398 άρθρα 

με 4.764 αναφορές.



Δείκτες επίδοσης

Σ.ΙΙΙ.7. Ανάπτυξη και επάρκεια του διδακτικού προσωπικού

Μέσο πλήθος εργασιών 

σε επιστηµονικά περιοδικά 

µε κριτές ανά

µέλος ∆ΕΠ

Ενέργειες

IΙΙ. Στελέχωση σε ανθρώπινο διδακτικό δυναµικό υψηλών προσόντων

Τρόποι μέτρησης

Μέσο πλήθος εργασιών σε

επιστηµονικά περιοδικά µε 

κριτές ανά

µέλος ∆ΕΠ

� Στελέχωση µε προσωπικό υψηλών 
προσόντων µε διαφανείς και 
αξιοκρατικές διαδικασίες

� Ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ 
µελών ∆ΕΠ και ενίσχυση του 
ερευνητικού έργου µε άλλες καλές 
πρακτικές

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

45

πρακτικές
� Εκπαιδευτικές άδειες

ΟΜΕΑ

Πηγή Μέτρησης

39

Κωδικός Δείκτη

∆1.84 14

Μ.Ο. Πανεπιστημίων



Δείκτες επίδοσης

Σ.ΙΙΙ.7. Ανάπτυξη και επάρκεια του διδακτικού προσωπικού

Μέσο πλήθος ετερο-

αναφορών ανά

µέλος ∆ΕΠ

Ενέργειες

IΙΙ. Στελέχωση σε ανθρώπινο διδακτικό δυναµικό υψηλών προσόντων

Τρόποι μέτρησης

Μέσο πλήθος 

ετεροαναφορών ανά

µέλος ∆ΕΠ

� Ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ 
µελών ∆ΕΠ 

� Εκπαιδευτικές άδειες

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

690 ΟΜΕΑ

Πηγή Μέτρησης

563

Κωδικός Δείκτη

∆1.87 422

Μ.Ο. Πανεπιστημίων



Βιβλία σε ∆ιεθνείς

Εκδοτικούς Οίκους 

5



Εξωστρέφεια & 

∆ιεθνοποίηση 

5



Μαθησιακοί Πόροι και Φοιτητική 
Στήριξη

6

Στήριξη



Στις βασικές επιδιώξεις µας κατά τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται η ενίσχυση της θέσης του

Τµήµατος διεθνώς, µέσα από την προβολή της διεθνούς διάστασης των ερευνητικών και

διδακτικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών µας, αλλά και του ρόλου που αυτό διαδραµατίζει

στην αντιµετώπιση των σύγχρονων παγκόσµιων και περιφερειακών προκλήσεων. Οι διεθνείς

δραστηριότητες του Τµήµατος µας βελτιώνουν την ικανότητα των φοιτητών µας καθιστώντας

Προγράµµατα Erasmus+

6

δραστηριότητες του Τµήµατος µας βελτιώνουν την ικανότητα των φοιτητών µας καθιστώντας

αυτούς ανταγωνιστικούς, τόσο στην εθνική όσο και στην διεθνή αγορά.



Προγράµµατα Erasmus+

Συµµετέχοντες φοιτητές του Τµήµατος

Το Τµήµα προσφέρει στους φοιτητές του ευκαιρίες

εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού,

στο πλαίσιο προγραµµάτων ανταλλαγής Erasmus+.

6

Σήµερα λειτουργούν επτά (7) αποκλειστικά

προγράµµατα ανταλλαγής του ΤΟΠΑ µε Πανεπιστήµια

µε έδρα σε χώρες της Ε.Ε. όπως την Ολλανδία, την

Γαλλία, την Γερµανία, την Κύπρο, την Ρουµανία, κ.α.

Επίσης ισχύουν όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα

ανταλλαγής του Ιδρύµατος.



∆ιάκριση µετακινούµενων φοιτητών Τ.Ο.Π.Α.  ανά χώρα

µετακίνησης πενταετίας

Προγράµµατα Erasmus+
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Σκ. Χ. ∆. & Κ.Ε. Κάτω Χ. Ιβηρ.Χ. Ιταλ.Χ. Νησιά Μεσ. Βαλκ.Χ.

2017-2018
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Σκ. Χ. ∆. & Κ.Ε. Κάτω Χ. Ιβηρ.Χ. Ιταλ.Χ. Νησιά Μεσ. Βαλκ.Χ.

2016-2017
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Σκ. Χ. ∆. & Κ.Ε. Κάτω Χ. Ιβηρ.Χ. Ιταλ.Χ. Νησιά Μεσ. Βαλκ.Χ.

2018-2019
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Σκ. Χ. ∆. & Κ.Ε. Κάτω Χ. Ιβηρ.Χ. Ιταλ.Χ. Νησιά Μεσ. Βαλκ.Χ.

2019-2020
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Σκ. Χ. ∆. & Κ.Ε. Κάτω Χ. Ιβηρ.Χ. Ιταλ.Χ. Νησιά Μεσ. Βαλκ.Χ.

2020-2021

*: τα δεδοµένα του προγράµµατος 2020-2021 αφορούν σε δεδοµένα έως την 18η Μαΐου 2021



% µετακινούµενων φοιτητών του Τ.Ο.Π.Α. στο σύνολο των 

µετακινούµενων φοιτητών του Παντείου για σπουδές και πρακτική 

άσκηση πενταετίας *

12%

14%
12,09%

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

12%

14%

11,67%

12,50%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

6

*: τα δεδοµένα του προγράµµατος 2020-2021 αφορούν σε δεδοµένα έως την 18η Μαΐου 2021
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Εισερχόµενοι φοιτητές του εξωτερικού

Το Φοιτητικό ∆ίκτυο Erasmus (Erasmus Student Network, ESN) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην

διασφάλιση της ευηµερίας και της ευζωίας των διεθνών φοιτητών µας, διοργανώνοντας ένα ευρύ

Προγράµµατα Erasmus+
6

διασφάλιση της ευηµερίας και της ευζωίας των διεθνών φοιτητών µας, διοργανώνοντας ένα ευρύ

φάσµα µαθησιακών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.



Εισερχόµενοι φοιτητές του εξωτερικού

Το Τµήµα προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε διεθνείς φοιτητές, στο πλαίσιο προγραµµάτων

ανταλλαγής Erasmus+, ένα ευρύ φάσµα υψηλής ποιότητας και καινοτόµων µαθησιακών

ευκαιριών, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, από µεµονωµένα µαθήµατα και µαθήµατα µελέτης έως

Προγράµµατα Erasmus+

6

ευκαιριών, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, από µεµονωµένα µαθήµατα και µαθήµατα µελέτης έως

ολοκληρωµένες ενότητες, µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα.



Επιστηµονικές Επισκέψεις σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ετήσια βάση, το Τµήµα µας συµµετέχει µε αντιπροσωπεία φοιτητών του στις Επιστηµονικές

Συναντήσεις Νέων Ελλήνων Επιστηµόνων και Φοιτητών µε στελέχη των διαφόρων Οργάνων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,

Επιτροπή Περιφερειών, INFO).

6



Πρακτική άσκηση

� Το ΤΟΠΑ παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν

εργασιακή εµπειρία σε χώρους που σχετίζονται µε τις σπουδές

τους.

� Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή µε το

εργασιακό περιβάλλον.

� Μπορούν επίσης να µάθουν πώς να µετατρέπουν την

6

� Μπορούν επίσης να µάθουν πώς να µετατρέπουν την

ακαδηµαϊκή γνώση σε πράξη.

� Επιπλέον, το Τµήµα διοργανώνει ηµέρες Ανοικτών Θυρών στις

οποίες ενδιαφερόµενοι εκτός Πανεπιστηµίου παρουσιάζουν

ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό, δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα.



Πρακτική Άσκηση

123 συνεργαζόµενοι φορείς 
υποδοχής φοιτητών του ΤΟΠΑ.

Κυριότερες κατηγορίες:

- Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Επιµελητήρια

- Τράπεζες

- Συµβουλευτικές και Λογιστικές υπηρεσίες

- Βιοµηχανία

- Τουρισµός

6

- Τουρισµός

- Τηλεπικοινωνίες

- Έρευνα

Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος

31/8/2022

Χρονοδιάγραμμα

50 ΜΟ∆ΙΠ

Πηγή Μέτρησης

39

Κωδικός Δείκτη

Μ4.031

Αριθµός  φοιτητών που συµµετέχουν στην πρακτική άσκηση



Πρακτική Άσκηση

Ικανοποίηση φοιτητών από την Πρακτική Άσκηση 2017-2020

«Η εµπειρία µου, γενικά από την Πρακτική Άσκηση ήταν:»

0%

0%

Αρκετά αρνητική

Πολύ αρνητική 
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73%

19,70%

7,40%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Πολύ θετική

Αρκετά θετική

Ουδέτερη

Αρκετά αρνητική



Πρακτική Άσκηση

Ικανοποίηση φορέων υποδοχής από την Πρακτική Άσκηση 2017-2020
«Επίδοση του ασκούµενου/της ασκούµενης στις συγκεκριµένες εργασίες που εκτέλεσε και 

στις υπευθυνότητες που ανέλαβε»

6



Πρακτική Άσκηση

Ικανοποίηση φορέων υποδοχής από την Πρακτική Άσκηση 2017-2020
«Ακαδηµαϊκό επίπεδο γνώσεων σε σχέση µε τις απαιτήσεις των εργασιών που εκτέλεσε ο ασκούµενος/η ασκούµενη»

0,0%

0,8%

Ανεπαρκές

∆/Α Το 71,6% των φορέων υποδοχής

από την Πρακτική άσκηση εκτιμά

ότι το ακαδημαϊκό επίπεδο

γνώσεων σε σχέση με τις

απαιτήσεις των εργασιών που

6

57,1%

34,5%

7,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Άριστο

Πολύ καλό

Καλό

απαιτήσεις των εργασιών που

εκτέλεσε ο ασκούμενος ήταν άριστο

και πολύ καλό.



Πρακτική Άσκηση

Ικανοποίηση φορέων υποδοχής από την Πρακτική Άσκηση 2017-2020
«Θα δεχόσασταν να φιλοξενήσετε άλλον ασκούµενο/άλλη ασκούµενη 

από το Πάντειο Πανεπιστήµιο στο µέλλον;»
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Πρακτική Άσκηση

Ικανοποίηση φορέων υποδοχής από την Πρακτική Άσκηση 2017-2020
«Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης έγινε στον ασκούµενο/στην ασκούµενη πρόταση 

συνεργασίας;»

30,3%∆/Π*

6

21,0%

48,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Ναι

Όχι

*Δ/Π-Α: Δεν Προβλέπεται ως διαδικασία πρόσληψης (αφορά φορείς υποδοχείς π.χ. Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια, Τράπεζες κ.α. στους οποίους η πρόσληψη συνδέεται με 

προκαθορισμένες διαδικασίες μέσω Α.Σ.Ε.Π., διαγωνισμών κ.α.) 



6

�Το τµήµα καλλιεργεί τις ερευνητικές δεξιότητες των φοιτητών µέσω των ερευνητικών ινστιτούτων ,  

κέντρων, εργαστηρίων.

� Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα διάφορα στάδια των σπουδών τους στην ερευνητική 

µεθοδολογία ανάλογα µε το µάθηµα και ενθαρρύνεται η συµµετοχή τους σε ερευνητικά έργα των 

µελών ∆ΕΠ ή εξωτερικών φορέων, για την αποκόµιση ερευνητικής αλλά και εργασιακής εµπειρίαςµελών ∆ΕΠ ή εξωτερικών φορέων, για την αποκόµιση ερευνητικής αλλά και εργασιακής εµπειρίας

Αριθμός προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

φοιτητών που συμμετέχουν στα 

ερευνητικά έργα των μελών ΔΕΠ, των 

Ερευνητικών κέντρων,  των Ινστιτούτων 

και εργαστηρίων του Τμήματος

Τιμή Στόχος

Τιμή Βάσης ΤΟΠΑ

92

95

Χρονοδιάγραμμα

31/08/2022



Ερευνητικά Ινστιτούτα

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ)

Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΙΑΠΑ∆)

Ερευνητικά Κέντρα

Ερευνητικά Ινστιτούτα/ Κέντρα

6

Κέντρο Μελετών Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π.)

Κέντρο Έρευνας ∆ικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε..∆.ΣΥ.)

Εργαστήριο Οικονοµικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

ΚΕ.Μ.Ο.Π.ΚΕ.Μ.Ο.Π.

Κ.Ε.Δ.ΣΥ.Κ.Ε.Δ.ΣΥ.
Εργαστήριο Οικονομικής ΈρευναςΕργαστήριο Οικονομικής Έρευνας

& Γ.Σ.Π.& Γ.Σ.Π.





H συνεισφορά των Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων, Εργαστηρίων στην 
µαθησιακή εµπειρία των Φοιτητών

Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα του Τµήµατος συµβάλλουν πολύπλευρα στην

µαθησιακή διαδικασία στηρίζοντας:

� την διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών

� την διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων στα οποία συµµετέχουν

επιστήµονες εγνωσµένης αξίας και φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατος
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Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα του Τµήµατος συµβάλλουν πολύπλευρα στην

µαθησιακή διαδικασία στηρίζοντας επίσης:

� την διεθνοποίηση των σπουδών

� εκδοτικές δραστηριότητες

� την συνεργασία στην έρευνα µε τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία

66



∆ιαχείριση Πληροφοριών

7



∆ιαχείριση πληροφοριών

Το τµήµα καταγράφει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται δεδοµένα που αφορούν: 

� τους φοιτητές (ερωτηµατολόγια αξιολόγησης, επεξεργασία δεδοµένων

βαθµολογιών, διάρκειας σπουδών, προσέλευσης και επιτυχίας στις εξετάσεις)

� το διδακτικό προσωπικό (απογραφικά δελτία, δηµοσιεύσεις, ώρες

διδασκαλίας, διακρίσεις, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, ετερο-

αναφορές)

Συλλογή

7

αναφορές)

� την διοίκηση (απογραφικό δελτίο, υπολογισµός διοικητικών υποχρεώσεων,

ερωτηµατολόγια γενικής αξιολόγησης διοικητικών υπηρεσιών από φοιτητές)

� τη δοµή και την οργάνωση των µαθηµάτων (ανάρτηση στην ηλεκτρονική

πλατφόρµα του µαθήµατος)

� την παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την ακαδηµαϊκή κοινότητα



∆ιαχείριση πληροφοριών

� Η ΟΜΕΑ του Τµήµατος επεξεργάζεται τα δεδοµένα και παρέχει πληροφορίες  

στο πληροφοριακό σύστηµα της ΕΘΑΕΕ.

� Στην συλλογή των δεδοµένων είναι βασικός ο ρόλος της ∆/νσης

Μηχανοργάνωσης της Γραµµατείας και της ΜΟ∆ΙΠ.

� Τα ιδρυµατικά πληροφοριακά συστήµατα και εφαρµογές που 

∆ιαχείριση

7

χρησιµοποιούνται είναι:

– φοιτητολόγιο

– πλατφόρµα open eclass

� Οι διάφοροι δείκτες επιδόσεων και φοίτησης αξιολογούνται και λαµβάνονται 

υπόψη κάθε χρόνο στη διαµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών και της στρατηγικής του Τµήµατος.



∆ιαχείριση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αναλύονται, και τα συµπεράσµατα :

– κοινοποιούνται στους φοιτητές και πολίτες µέσω της ιστοσελίδας του

Τµήµατος.

– κοινοποιούνται στο διδακτικό προσωπικό, προκειµένου να προβεί σε

διορθωτικές ενέργειες (αναδιοργάνωση του υλικού, αλλαγή της

Ανάλυση

7

παιδαγωγικής προσέγγισης) όπου κρίνεται απαραίτητο.

– επεξεργάζονται από την επιτροπή του Προγράµµατος Σπουδών, η οποία και

προτείνει πιθανές τροποποιήσεις στην Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, και

– συζητούνται σε ειδικές συνελεύσεις των 2 τοµέων και της Γενικής Συνέλευσης

προκειµένου να ληφθούν µέτρα για βελτίωση των επιδόσεων του Τµήµατος

σε όρους ποιότητας.



Η ιστοσελίδα του Τµήµατος (Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε:

� Το Τµήµα και τη λειτουργία του, το Ανθρώπινο δυναµικό,
τα Προγράµµατα Σπουδών και διδασκαλίας

� Ερευνητικά ινστιτούτα/κέντρα

� ∆ιοργάνωση και διεξαγωγή Συνεδρίων, Ηµερίδων

∆ηµόσια Πληροφόρηση

8 Όλες οι εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του Τµήµατος δηµοσιοποιούνται 

µε άµεσο και προσβάσιµο τρόπο. 

� ∆ιοργάνωση και διεξαγωγή Συνεδρίων, Ηµερίδων

� Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πλατφόρµες (open e-class, 
Εύδοξο) και σε άλλες χρήσιµες πληροφορίες 

� Ανακοινώσεις προς φοιτήτριες/φοιτητές και λοιπούς 
ενδιαφερόµενους (επαγγελµατικές προοπτικές, 
µαθησιακές ευκαιρίες, κινητικότητα, υποτροφίες, 
συµµετοχή σε ερευνητικά, πρακτική άσκηση)

� Πολιτική Ποιότητας, Στοχοθεσία και Πρόσβαση στις 
Εκθέσεις αξιολόγησης (εσωτερική και εξωτερική)



� Η Γενική Συνέλευση έχει ορίσει Επιτροπή με 

8

� Η Γενική Συνέλευση έχει ορίσει Επιτροπή με 
έργο την τακτική επικαιροποίηση, τον 
εμπλουτισμό τον εκσυγχρονισμό και τον γενικό 
έλεγχο του ιστότοπου του Τμήματος. 

� Ιστοσελίδες των ερευνητικών 
ινστιτούτων/κέντρων του Τμήματος

• Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (Ι.Π.Α)
https://ipa.panteion.gr

• Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ι.Α.Π.Α.Δ) 
https://www.uehr.gr/



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ

9
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� To ΠΠΣ παρακολουθείται από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος και ιδίως από την

Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών. Οι αλλαγές στο ΠΠΣ εντοπίζονται στο

πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης.

� Κάθε χρόνο η ΕΠΠΣ σε συνεργασία µε την ΟΜΕΑ, λαµβάνοντας υπόψη τις

αξιολογήσεις των φοιτητών, αποτιµά το Πρόγραµµα Σπουδών και εάν κριθεί

απαραίτητο εισηγείται αλλαγές στην Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Επίσης, τα

µέλη της Γενικής Συνέλευσης και των Επιτροπών βρίσκονται σε επαφή µε άλλα

µέλη ∆ΕΠ, φοιτητές και αποφοίτους του Τµήµατος και εξωτερικούς φορείς από

την αγορά εργασίας προκειµένου να είναι σε θέση να φέρνουν σε πέρας το έργο

της παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης του ΠΠΣ.

∆ιασφάλιση της Ποιότητας

Εσωτερική ανασκόπηση και  
επιθεώρηση του συστήµατος 

ποιότητας
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� Από το 2021 η ΟΜΕΑ σε συνεργασία µε την ΕΠΠΣ καθιέρωσαν ένα

ερωτηµατολόγιο συνολικής αποτίµησης του ΠΠΣ από τους

Τελειοφοίτους.

� Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας αξιολόγησης των τελειοφοίτων

µας, το 70% που τελειοφοίτων του Τµήµατος µας που συµµετείχε στην

έρευνα εκτιµά ότι το Τµήµα ανταποκρίθηκε πλήρως σε µεγάλο βαθµό

στις αρχικές µαθησιακές τους προσδοκίες, ενώ το 84% θα το πρότεινε

σε άλλους υποψηφίους σπουδαστές

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΟΠΑ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ  
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΜΑΣ 

(ΜΑΙΟΣ 2021) 
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• Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική Ι, 

Στατιστική ΙΙ, Εισαγωγή στην Περιφερειακή 
Επιστήμη, Μακροοικονομική Ι, Οικονομική 
και Αστική Γεωγραφία, Δημόσια Οικονομική: 
Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους,  
Δημόσια Οικονομική  Θεωρία και Πολιτική Ι, 
Οικονομική Μεγέθυνση, Διεθνής Οικονομική, 
Οικονομική Ανάπτυξη, Ανάλυση τόπου 
εγκατάστασης, Οικονομική και Αστική 
Γεωγραφία, Οικονομική και Κοινωνική 
Πολιτική, Οικονομική της εργασίας, 
Βιομηχανική Οικονομική,  κ.ά. 

Αλλαγές στο περιεχόµενο και στις 
ενότητες των µαθηµάτων σε 21 

υποχρεωτικά µαθήµατα σε όλα τα έτη 
του ΠΠΣ: δηλαδή στο 62% του 

συνόλου.

Αλλαγές στο ΠΠΣ του ΤΟΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020

Αποτέλεσµα:

Μεγαλύτερη Ανταπόκριση του ΠΠΣ του ΤΟΠΑ 
στα Προγράµµατα Σπουδών διακεκριµένων 

Πανεπιστηµίων του Εξωτερικού που 
θεραπεύουν το ίδιο γνωστικό αντικείµενο
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Στην κατανοµή των 
υποχρεωτικών 
µαθηµάτων µεταξύ 
των εξαµήνων 
(Νοµισµατική και 
Πιστωτική θεωρία και 
Πολιτική , Χωροταξία 
και Στρατηγικός 

Μείωση του αριθµού 
προσφεροµένων 
µαθηµάτων επιλογής 
σε 35 από 52 που 
ήταν το 2014.

• Αποτέλεσμα: 

Ορθολογικότερη χρήση 

Κατά τον ακαδηµαϊκό 
έτος 2021-2022, στο 
ΠΠΣ αποφασίστηκε 
να συµπεριληφθεί 
πτυχιακή εργασία 

επιλογής 

12 πιστωτικές µονάδες 

Αλλαγές στο ΠΠΣ του ΤΟΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020

και Στρατηγικός 
Σχεδιασµός κ.ά.) 

• Αποτέλεσµα:
Ενίσχυση της οµαλής 
µετάβασης των φοιτητών 
κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους από τη 
βασική στην πιο 
εξειδικευµένη γνώση.  

Ορθολογικότερη χρήση 
των µελών ∆ΕΠ και
ένταξη στο ΠΠΣ νέων 
γνωστικών αντικειµένων 
και µεγαλύτερη έµφαση σε 
µαθήµατα περιβάλλοντος,  
τουριστικής ανάπτυξης, 
σχεδιασµού και διοίκησης 
έργου.

12 πιστωτικές µονάδες 
( 2 µαθήµατα επιλογής).

Στόχος : Ανάπτυξη 
ικανοτήτων & δεξιοτήτων



� Ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων (40) για την απόκτηση πτυχίου αντιστοιχεί 

στο 58% του συνόλου των προσφερόµενων µαθηµάτων (69)  κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 (∆4.02):
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Αλλαγές στον αριθµό των προσφερόµενων µαθηµάτων

Τιμή Βάσης ΤΟΠΑ
70,0

Ποσοστό ελάχιστων μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου στο σύνολο των 

προσφερόμενων

Τιμή Στόχος

Χρονοδιάγραμμα

Τιμή Βάσης ΤΟΠΑ

58% 

65%

31/08/2022

46,5

58,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2013-2014 2020-2021

Κατά περίοδο 2014-2020,  µειώθηκε ο αριθµός των προσφερόµενων µαθηµάτων επιλογής σε 35, από 
52 που ήταν το 2014.



1 Αύξηση του αριθµού των φροντιστηριακών µαθηµάτων 

8,7%

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Ποσοστό μαθημάτων με φροντιστήριο στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων

Κατά περίοδο 2014-2020,  ενισχύθηκε η παροχή φροντιστηριακής διδασκαλίας στα 
βασικά ποσοτικά µαθήµατα (µαθηµατικά, στατιστική κ.ά.) .

Σ.Ι.2.Ενίσχυση της επίδοσης των φοιτητών και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών

2,9%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2013-2014 2020-2021

Τιμή Στόχος ΧρονοδιάγραμμαΤιμή Βάσης ΤΟΠΑ

11,6% 31/08/20228,7% 

Κωδικός Δείκτη

∆4.11



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΠΣ

10

ΤΟΥ ΠΠΣ
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Περιοδική εξωτερική 
αξιολόγηση του ΠΠΣ

� Το Τµήµα υποβλήθηκε στη διαδικασία

εξωτερικής αξιολόγησης το 2014.

� Τα πορίσµατα της εξωτερικής

αξιολόγησης υπήρξαν ιδιαίτερα θετικά γιααξιολόγησης υπήρξαν ιδιαίτερα θετικά για

το Τµήµα (βλ. δηµοσίευµα στο esos.gr) και

είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του

Τµήµατος.



Το ΤΟΠΑ φρόντισε έγκαιρα να αξιοποιήσει όλες 
τις προτάσεις της αξιολόγησης και να προβεί σε 
κατάλληλες ενέργειες για την ενσωμάτωσή τους 

στο ΠΠΣ. 

Το ποσοστό ανταπόκρισης του Τμήματος στις 

10 ∆ράσεις του Τµήµατος

Το ποσοστό ανταπόκρισης του Τμήματος στις 
βελτιωτικές προτάσεις της ΕΕΑ είναι της τάξης 

του 90%



10

Συστάσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Ενέργειες- ∆ράσεις Τµήµατος

Ε

Κ

Π

Α

Ι

Δ

Ε

Υ

Σ

1. Προτείνεται ο περιορισµός των 
προσφεροµένων µαθηµάτων επιλογής µε 
σκοπό την ορθολογική χρήση του 
διδακτικού προσωπικού

2. Προτείνεται η αξιολόγηση των 

Προγραµµάτων Σπουδών σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα (κάθε 4 χρόνια)

Έχει γίνει. Η διαδικασία  
αξιολόγησης του Π.Π.Σ  

γίνεται κάθε χρόνο και το 
Πρόγραµµα εξελίσσεται 

σύµφωνα µε τις τελευταίες 

Οι αλλαγές στο ΠΠΣ εστιάζονται στο 
περιεχόµενο και στις ενότητες των 

µαθηµάτων και όχι στη ίδια τη δοµή του 

Έχει γίνει. Τα προσφερόµενα 
µαθήµατα επιλογής µειώθηκαν 
από 52 σε 35 που ήταν το 2014. 

∆ιεπιστηµονικότητα, νέα γνωστικά 
αντικείµενα,  σύνδεση διδασκαλίας µε 

έρευνα, εξειδικευµένες γνώσεις και 
µαθησιακά  αποτελέσµατα 

Σ

-

Π

Π

Σ

3. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα 

µαθήµατα περιβάλλοντος

σύµφωνα µε τις τελευταίες 
τάσεις και ερευνητικά  

ενδιαφέροντα σε σύγκριση 
µε οµοειδή τµήµατα του 

εξωτερικού.  

µαθηµάτων και όχι στη ίδια τη δοµή του 
ΠΠΣ αφού τα γνωστικά αντικείµενα είναι 

συγκεκριµένα.

Το Τµήµα 
αξιοποίησε την 

πρόταση. Σήµερα 
έχουµε στο ΠΠΣ 

σηµαντικό αριθµό 
µαθηµάτων 

περιβάλλοντος 

Πλεονέκτηµα: 
σύνδεση 

διδασκαλίας 
µε έρευνα και 

πόρους 
ΙΑΠΑ∆ 
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Συστάσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Ενέργειες- ∆ράσεις Τµήµατος

Ε

Κ

Π

Α

Ι

Δ

Ε

Υ

Σ

4. Προτείνεται η συστηµατική εποπτεία και 
αξιολόγηση της διαδικασίας της πρακτικής 
άσκησης

5. Προτείνεται η συστηµατική αξιολόγηση 
της διδασκαλίας από τους φοιτητές

Έχει γίνει. Το ίδρυµα διαθέτει τα 
ψηφιακά µέσα, µε τα οποία 

εξασφαλίζεται η ανωνυµία των 
φοιτητών

Άµεση επεξεργασία και ανάλυση 
των ευρηµάτων της έρευνας 
αξιολόγησης των φοιτητών

Απόκτηση 
επαγγελµατικής 

εµπειρίας

Αξιολόγηση  
από φορείς 
υποδοχής

Ικανοποίηση 
φοιτητών που 
συµµετείχαν

6. Προτείνεται η καθιέρωση 
προαπαιτούµενων µαθηµάτων Τελευταία απόφαση Γ.Σ: 

προαπαιτούµενα σε Οικονοµετρία Ι 
και ΙΙ, κ.α. (2021-2022)Σ

Η

-

Π

Π

Σ
7. Προτείνεται η ενίσχυση της συµµετοχής στο 

“ERASMUS+”. Έχει γίνει. Ανάπτυξη περισσότερων συνεργασιών µε περισσότερα 
πανεπιστήµια και ενεργή υποστήριξη της κινητικότητας στο πλαίσιο 

του προγράµµατος “ERASMUS +”

και ΙΙ, κ.α. (2021-2022)

Πιθανή αύξηση αριθµού  φοιτητών που 
διανύουν έτος σπουδών ν+2 (61,2%) και 

της διάρκειας ολοκλήρωσης των 
σπουδών 



Ευχαριστούµε για την προσοχή σας!

1


