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          Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να 

κάνουμε για να 
πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 

αναλαμβάνει 
κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Αύξηση 
πλήθους 
ανακοινώσεων 
σε πρακτικά 
συνεδρίων με 
κριτές ανά 
μέλος ΔΕΠ 

Δ3.39 
Αναλογία 
πλήθους  
ανακοινώσεων 
σε πρακτικά 
συνεδρίων με 
κριτές ως προς 
τον αριθμό των 
μελών ΔΕΠ 

1,66 2,00 

Στοχευμένη 
πληροφόρηση  και 
παρακίνηση μελών 
ΔΕΠ να συμμετέχουν 
σε συνέδρια, και 
στήριξη 
πρωτοβουλιών 
διοργάνωσης 
συνεδρίων από Μέλη 
του Τμήματος. 

Διευθυντές των 
ΠΜΣ και 
Διευθυντές των 
Τομέων 

31.12.2021 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Αύξηση 
Ποσοστού 
Συμμετοχής 
στην Πρακτική 
Άσκηση 

Δ4.15 
Ποσοστό   του 
αριθμού των 
φοιτητών που 
συμμετείχαν 
στην πρακτική 
άσκηση ως 
προς το σύνολο 
των ενεργών 
φοιτητών του 
ΠΠΣ 

0,59% 
 

1% 

Ενημέρωση (διά 
ζώσης, εξ 
αποστάσεως και μέσω 
της ιστοσελίδας του 
Τμήματος) 
των φοιτητών/τριών 
για  τα οφέλη και τις 
δυνατότητες που 
προσφέρει η 
Πρακτική Άσκηση. 
Παράλληλη μελέτη 
των ερωτηματολογίων 
(φοιτητών και 
εργοδοτών) της 
Πρακτικής Άσκησης 
για τον εντοπισμό 

Πρόεδρος του 
Τμήματος και 
Τμηματικός 
Υπεύθυνος 
Πρακτικής 
Άσκησης 
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αδύναμων vs. 
ισχυρών σημείων των 
ιδιαιτέρων για το 
Τμήμα 
χαρακτηριστικών της 
σύνολης διαδικασίας, 
και, εν συνεχεία, 
ανάληψη 
απαιτούμενων 
διορθωτικών 
κινήσεων. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Αύξηση του 
ετήσιου 
ποσοστού 
εξερχομένων 
φοιτητών με 
ERASMUS επί 
των 
εγγεγραμμένων 

Δ4.30 
Ετήσιο 
ποσοστό 
εξερχομένων 
φοιτητών με 
ERASMUS επί 
των 
εγγεγραμμένων 
φοιτητών 

0,42% 0,50% 

Ενημέρωση (διά 
ζώσης, εξ 
αποστάσεως και μέσω 
της ιστοσελίδας του 
Τμήματος) 
των φοιτητών/τριών 
για  τα οφέλη και τις 
δυνατότητες και που 
προσφέρει το 
ERASMUS. 

Τμηματική 
Επιτροπή 
ERASMUS σε 
συνεργασία με το 
Τμήμα ERASMUS 
του Παντείου 
Πανεπιστημίου 

31.12.2021 

 

Αύξηση του 
ετήσιου 
ποσοστού 
εισερχομένων 
φοιτητών με 
ERASMUS επί 
των 
εγγεγραμμένων 

Δ4.35 
Ετήσιο 
ποσοστό  
εισερχόμενων 
φοιτητών 
ERASMUS ως 
προς το σύνολο 
των ενεργών 
φοιτητών 

0,55% 0,65% 

Αύξηση του αριθμού  
ή και ανασύνθεση των 
σχετικά διαθεσίμων 
μαθημάτων του ΠΠΣ. 
Αντίστοιχη 
αξιοποίηση της 
ιστοσελίδας του 
Τμήματος για 
πληροφόρηση των 
αλλοδαπών φοιτητών.  
 

Επιτροπή 
ERASMUS σε 
συνεργασία με το 
Τμήμα ERASMUS 
του Παντείου 
Πανεπιστημίου 

31.12.2021 
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AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Αύξηση του 
ποσοστού 
έγκαιρης 
ολοκλήρωσης 
των 
σπουδών 

Δ4.21 
Ετήσιο 
ποσοστό 
φοιτητών 
διάρκειας 
φοίτησης έως ν 
έτη 

 
 

67,83% 
 
  

70% 

Βελτίωση 
της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας: 
(i) λαμβάνοντας 
υπόψη τα 
ερωτηματολόγια 
των 
φοιτητών και των 
αποφοίτων, (ii) με 
ακροάσεις 
φοιτητών/φοιτητριών, 
και (iii) μελέτη των 
στατιστικών 
βαθμολογιών, για την 
ανάληψη 
στοχευμένων 
δράσεων. 
Παραλλήλως: 
Αξιοποίηση των 
εργαλείων 
ασύγχρονης 
και σύγχρονης 
εκπαίδευση, με στόχο 
της αύξηση 
της συμμετοχής των 
φοιτητών στις 
παραδόσεις των 
μαθημάτων. 

Πρόεδρος του 
Τμήματος και 
Επιτροπή ΠΠΣ   

31.12.2021 

   

Δ4.51 
Ετήσιο 
ποσοστό 
φοιτητών 
διάρκειας 

1,58% 1,30% 
Βελτίωση 
της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας: 

Πρόεδρος του 
Τμήματος και 
Επιτροπή ΠΠΣ  31.12.2021 

 



4 

 

φοίτησης από ν 
έως ν+1 έτη 

(i)  λαμβάνοντας 
υπόψη τα 
ερωτηματολόγια 
των 
φοιτητών και των 
αποφοίτων, (ii) με 
ακροάσεις 
φοιτητών/φοιτητριών, 
και (iii) μελέτη των 
στατιστικών 
βαθμολογιών, για την 
ανάληψη 
στοχευμένων 
δράσεων. 
Παραλλήλως: 
Αξιοποίηση των 
εργαλείων 
ασύγχρονης 
και σύγχρονης 
εκπαίδευση, με στόχο 
της αύξηση της 
συμμετοχής των 
φοιτητών στις 
παραδόσεις των 
μαθημάτων.  

 

 

Δ4.22 
Ετήσιο 
ποσοστό 
φοιτητών 
διάρκειας 
φοίτησης από 
ν+1 έως ν+2 
έτη 

1,80% 1% 
Φροντιστηριακή 
διδασκαλία στα 
κομβικά μαθήματα.  

Διευθυντές των 
Τομέων και  
Επιτροπή ΠΠΣ   

31.12.2021 
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Ενίσχυση των 
επιδόσεων των 
φοιτητών/τριων 

Δ4.46 
Μέσος ετήσιος 
βαθμός 
πτυχίου 

7,03 7,30 

Ακροάσεις 
φοιτητών/φοιτητριών 
και μελέτη των 
στατιστικών των 
βαθμολογιών για την 
ανάληψη 
στοχευμένων 
δράσεων. 

Πρόεδρος του 
Τμήματος, 
Επιτροπή ΠΠΣ, 
και 
Διευθυντές των 
Τομέων 

31.12.2021 


