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Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)  

Απρίλιος 2020 (Αρχική Έκδοση) 
Νοέμβριος 2020 (1η Επικαιροποίηση) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 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)
Χρονοδιάγραμμα

Α. Υψηλή ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης 

στο ΠΠΣ

Α2. Βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

Α2.1. Μέση βαθμολογία μαθημάτων βάσει της 

αξιολόγησης φοιτητών μέσω ΜΟΔΙΠ*
65.7 70.0

α) Αναβάθμιση μαθημάτων μέσω αναμόρφωσης ΠΠΣ. Αναμένεται βελτίωση της τιμής, με τη σταδιακή 

λειτουργία του νέου ΠΠΣ

β) Συνεργασία με διδάσκοντες μαθημάτων με χαμηλότερη αξιολόγηση, για διορθωτικές κινήσεις, που θα 

βελτιώσουν την εικόνα/επίπεδο και κατά συνέπεια και την αξιολόγηση των μαθημάτων

Επιτροπή ΠΠΣ του Τμήματος για το (α) και Πρόεδρος Τμήματος για το (β) 2021-12-31

"
Α2.3. Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην 

αξιολόγηση
32.5% 38.0%

α) Συνεχή υπενθύμιση προς τους φοιτητές από τους διδάσκοντες και τη Γραμματεία του Τμήματος για 

συμμετοχή στην αξιολόγηση

β) Συνεργασία με ΜΟΔΙΠ και αρμόδια Αντιπρυτανεία για αλλαγή διαδικασιών με στόχο την αύξηση της 

συμμετοχής στην αξιολόγηση

Διδάσκοντες και Γραμματεία Τμήματος για το (α) και Επιτροπή ΟΜΕΑ για το (β) 2021-12-31

"
Δ4.15. Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική 

άσκηση
39.1% 40.0%

Ο δείκτης θεωρείται ικανοποιητικός και εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση μέσω 

ΕΣΠΑ. Το Τμήμα εξαντλεί την προσφερόμενη χρηματοδότηση και τις αντίστοιχες θέσεις. Στόχος είναι να 

διατηρηθεί στα ίδια υψηλά επίπεδα, και το Τμήμα θα ζητήσει να αυξηθούν οι προσφερόμενες θέσεις από 

το ΑΠΘ.

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ 2021-12-31

Α4. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια 

διδακτικού προσωπικού

Α4.3. Μέση βαθμολογία διδασκόντων βάσει της 

αξιολόγησης φοιτητών μέσω ΜΟΔΙΠ*  
71.2 73.0

α) Αναβάθμιση μαθημάτων μέσω αναμόρφωσης ΠΠΣ. Αναμένεται βελτίωση της τιμής, με τη σταδιακή 

λειτουργία του νέου ΠΠΣ

β) Συνεργασία με διδάσκοντες μαθημάτων με χαμηλότερη αξιολόγηση, για διορθωτικές κινήσεις, που θα 

βελτιώσουν την εικόνα/επίπεδο και κατά συνέπεια και την αξιολόγηση των μαθημάτων

Επιτροπή ΠΠΣ του Τμήματος για το (α) και Πρόεδρος Τμήματος για το (β) 2021-12-31

Β. Βελτίωση των επιδόσεων 

των φοιτητών του ΠΠΣ

Β1. Βελτίωση των επιδόσεων των 

φοιτητών

Β1.3. Μέσος όρος εξετάσεων ανά μάθημα ανά 

φοιτητή
1.3 1.3

Ο δείκτης θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. Στόχος είναι να διατηρηθεί στα ίδια χαμηλά επίπεδα, δηλαδή 

πρακτικά να βελτιωθεί, με δεδομένη την πτώση του επιπέδου των εισερχόμενων φοιτητών (όπως 

προκύπτει από την ανάλυση των βάσεων εισαγωγής). Κύριο εργαλείο θα είναι η αναμόρφωση του ΠΠΣ, 

η οποία μειώνει το μεγάλο φόρτο εργασίας των φοιτητών

Επιτροπή ΟΜΕΑ και Επιτροπή ΠΠΣ του Τμήματος 2021-12-31

Β2. Μείωση της διάρκειας σπουδών Β2.1. Μέση διάρκεια σπουδών (έτη) 7.07 6.80

Ο δείκτης δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Στόχος είναι να βελτιωθεί σταδιακά (δηλαδή να μειωθεί), 

παρόλη την πτώση του επιπέδου των εισερχόμενων φοιτητών (όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

βάσεων εισαγωγής). Μακροπρόθεσμος στόχος (σε επίπεδο 5ετίας) είναι η μείωση της τιμής, με κύριο 

εργαλείο το νέο ΠΠΣ, το οποίο θα μειώσει το μεγάλο φόρτο εργασίας των φοιτητών. Η επιτροπή ΠΠΣ 

του Τμήματος θα αναλάβει το έργο της παρακολούθησης του ΠΠΣ, για τη συνεχή αποτύπωση του 

τρόπου υλοποίησης του νέου ΠΠΣ, κάνοντας εισηγήσεις για τη βελτίωσή του όπου είναι απαραίτητο.

Επιτροπή ΠΠΣ Τμήματος 2021-12-31

"
Δ4.23. Ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών (διάρκεια 

φοίτησης > ν+2) 
54.05% 50.00%

Ο δείκτης δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Στόχος είναι να βελτιωθεί σταδιακά (δηλαδή να μειωθεί), 

παρόλη την πτώση του επιπέδου των εισερχόμενων φοιτητών (όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

βάσεων εισαγωγής). Μακροπρόθεσμος στόχος (σε επίπεδο 5ετίας) είναι η μείωση της τιμής, με κύριο 

εργαλείο το νέο ΠΠΣ, το οποίο θα μειώσει το  μεγάλο φόρτο εργασίας των φοιτητών. Η επιτροπή ΠΠΣ 

του Τμήματος θα αναλάβει το έργο της παρακολούθησης του ΠΠΣ, για τη συνεχή αποτύπωση του 

τρόπου υλοποίησης του νέου ΠΠΣ, κάνοντας εισηγήσεις για τη βελτίωσή του όπου είναι απαραίτητο.

Επιτροπή ΠΠΣ Τμήματος 2021-12-31

"
Δ4.36. Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής 

διάρκειας σπουδών (ν έτη)
8.20% 10.00%

Ο δείκτης δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Στόχος είναι να βελτιωθεί σταδιακά (δηλαδή να αυξηθεί),  

παρόλη την πτώση του επιπέδου των εισερχόμενων φοιτητών (όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

βάσεων εισαγωγής). Μακροπρόθεσμος στόχος (σε επίπεδο 5ετίας) είναι η αύξηση της τιμής, με κύριο 

εργαλείο το νέο ΠΠΣ, το οποίο θα μειώσει το  μεγάλο φόρτο εργασίας των φοιτητών. Η επιτροπή ΠΠΣ 

του Τμήματος θα αναλάβει το έργο της παρακολούθησης του ΠΠΣ, για τη συνεχή αποτύπωση του 

τρόπου υλοποίησης του νέου ΠΠΣ, κάνοντας εισηγήσεις για τη βελτίωσή του όπου είναι απαραίτητο.

Επιτροπή ΠΠΣ Τμήματος 2021-12-31

"
Δ4.40. Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής 

διάρκειας σπουδών (ν+2 έτη)
67.21% 70.00%

Ο δείκτης θεωρείται ικανοποιητικός. Η μεγάλη διαφορά με το δείκτη Δ3.36 αναδεικνύει τις αυξημένες 

απαιτήσεις των σπουδών, στις οποίες οι φοιτητές ανταποκρίνονται, αλλά όχι στα ν (=4) έτη. Στόχος 

είναι να βελτιωθεί σταδιακά (δηλαδή να αυξηθεί),  παρόλη την πτώση του επιπέδου των εισερχόμενων 

φοιτητών (όπως προκύπτει από την ανάλυση των βάσεων εισαγωγής). Μακροπρόθεσμος στόχος (σε 

επίπεδο 5ετίας) είναι η αύξηση της τιμής, με κύριο εργαλείο το νέο ΠΠΣ, το οποίο θα μειώσει το  μεγάλο 

φόρτο εργασίας των φοιτητών.

Επιτροπή ΠΠΣ Τμήματος 2021-12-31

Γ. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού 

επιπέδου – Σύνδεση με ΠΠΣ

Γ1. Αύξηση δημοσιευμένου 

ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας

Γ1.1. Σύνολο δημοσιεύσεων σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά ανά καθηγητή
665 680

Αν και το Τμήμα δε διαθέτει πόρους οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν την βελτίωση (ποσοτική και 

ποιοτική) του ερευνητικού έργου των μελών του, προσπαθεί με έμμεσες ενέργειες να βοηθήσει σε αυτή 

την κατεύθυνση. Οι κυριότερες είναι: α) Η μείωση του εκπαιδευτικού φόρτου με την αναμόρφωση του 

ΠΠΣ και, β) Η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε μέλη του για ερευνητική συνεργασία σε άλλα 

ακαδημαϊκά κέντρα (κυρίως του εξωτερικού). Με δεδομένη την μείωση των πόρων του τμήματος κατά 

25% το 2020, και με τις μάλλον δυσμενείς προοπτικές για το 2021, το τμήμα θα προσπαθήσει να 

διατηρήσει το σημερινό επίπεδο δημοσιεύσεων. 

Πρόεδρος Τμήματος σε συνεργασία με όλα τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος 2021-12-31

Δ. Ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας και της 

διεθνοποίησης

Δ1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην 

εκπαίδευση και την έρευνα

Δ1.3. Αριθμός συμμετοχών του Τμήματος σε 

εκδηλώσεις για την παρεχόμενη εκπαίδευση
4 6

Το Τμήμα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του ΑΠΘ για την παρεχόμενη εκπαίδευση (ετήσιες 

παρουσιάσεις σε μαθητές Λυκείου, κλπ.). Παράλληλα, το τμήμα συμμετέχει τόσο σε δράσεις 

εξωστρέφειας, οι οποίες διαφημίζουν το Τμήμα και το έργο του, όσο και σε δράσεις ενημέρωσης σε 

σχολεία. Επίσης το τμήμα έχει καθιερώσει ετήσιες ενημερώσεις των φοιτητών του.

Πρόεδρος Τμήματος σε συνεργασία με όλα τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος 2021-12-31
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 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)
Χρονοδιάγραμμα

Δ. Ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας και της 

διεθνοποίησης

Δ2. Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του 

Τμήματος και του ΠΠΣ

Δ2.1. Ποσοστό της ιστοσελίδας του Τμήματος που 

είναι πλήρως μεταφρασμένη στα Αγγλικά
60% 80%

Αν και το Τμήμα διαθέτει σχετικά πλήρη ιστοσελίδα, υπάρχουν μερικές ελλείψεις, οι οποίες θα 

συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα 
Πρόεδρος Τμήματος σε συνεργασία με νέα επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος 2021-12-31

"
Δ4.35. Ετήσιο ποσοστό  εισερχόμενων φοιτητών 

ERASMUS ως προς το σύνολο των ενεργών 

φοιτητών

0.60% 0.65%

Θα εμπλουτιστεί η ιστοσελίδα με πληροφορίες για το Τμήμα Γεωλογίας στα Αγγλικά, παρέχοντας επίσης 

πρόσθετες πληροφορίες σε επισκέπτες φοιτητές (π.χ. ERASMUS+) από το εξωτερικό που επιθυμούν να 

έρθουν στην Ελλάδα.

Πρόεδρος Τμήματος σε συνεργασία με νέα επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος και Επιτροπή Οδηγού 

Σπουδών του Τμήματος
2021-12-31

"
Δ4.34. Eτήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών 

ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών
0.50% 0.60%

Το Τμήμα θα υπενθυμίζει στους φοιτητές του τη δυνατότητα πραγματοποίησης τμήματος των σπουδών 

τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS+, σε ετήσια ενημέρωση που 

θα καθιερώσει για το σκοπό αυτό, καθώς και για την ενημέρωσή τους για άλλα θέματα (κατευθύνσεις, 

νέο ΠΠΣ, κλπ.)

Πρόεδρος Τμήματος, σε συνεργασία με Γραμματεία και υπεύθυνη ECTS Τμήματος

"
Δ2.4. Αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται 

(και) σε ξένη γλώσσα
6 10

Το σύνολο των μαθημάτων του νέου (αναμορφωμένου) ΠΠΣ θα προσφέρονται και στην Αγγλική  

γλώσσα (αν έχει δηλωθεί το μάθημα από αλλοδαπούς φοιτητές που δεν μικούν την Ελληνική γλώσσα) 

για φοιτητές ERASMUS+. Ο προτεινόμενος αριθμός αντανακλά την εκτιμώμενη (πιθανή) ζήτηση από 

αλλοδαπούς φοιτητές το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Διδάσκοντες Τμήματος 2021-12-31

Ε. Βελτίωση των υποδομών, 

λειτουργιών και υπηρεσιών 

του Τμήματος

Ε1. Βελτίωση μαθησιακού 

περιβάλλοντος και της καθημερινής 

λειτουργίας

Ε1.1. Ποσοστό αξιολόγησης υποδομών από 

διδάσκοντες
0% 50%

Θα αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε όλα τα μέλη ΔΕΠ να συμπληρώσουν την άποψή τους για τις υποδομές 

του Τμήματος, ώστε να διαμορφωθεί μία αξιόπιστη εικόνα για το θέμα αυτό.
Πρόεδρος ΟΜΕΑ, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος 2021-12-31

"
Ε1.3. Υποστήριξη φοιτητών – Αριθμός συμβούλων 

σπουδών
12 14

Το τμήμα ορίζει σε ετήσια βάση συμβούλους σπουδών για τους εισακτέους φοιτητές, οι οποίοι 

αποτελούν τους σύμβουλους σπουδών για τη συνολική διάρκεια των σπουδών τους. Το τμήμα θα 

ενημερώνει σε τακτική βάση τους φοιτητές για τους συμβούλους και το ρόλο τους.

Πρόεδρος Τμήματος, σε συνεργασία με Γραμματεία και Σύμβουλους Καθηγητές 2021-12-31

Ε2. Πλήρως ενημερωμένη και 

αξιόπιστη πληροφόρηση

Ε2.1. Δυνατότητα ενημέρωσης ιστοσελίδας 

τμήματος (αριθμός διαχειριστών και προσωπικού 

με διαβαθμισμένη πρόσβαση-ρόλους)

1 10

Η ιστοσελίδα αποτελεί το βασικό τρόπο ενημέρωσης των φοιτητών. Θα διερευνηθεί η μεταφορά της σε 

νέα πλατφόρμα με υποστήριξη CMS, με ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων στο σχετικό προσωπικό του 

Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Γραμματεία, κλπ.)

Πρόεδρος Τμήματος σε συνεργασία με νέα επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος 2021-12-31

"
Ε2.3. Αριθμός μαθημάτων και εργαστηρίων με 

εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο μέσω της 

ιδρυματικής πλατφόρμας  e-learning

70 90

Αν και το τμήμα έχει ενεργή ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό, αρκετά μαθήματα δε βρίσκονται στο 

σύστημα υποστήριξης διδασκαλίας e-learning. Το τμήμα θα φροντίσει κεντρικά για τη μεταφορά του 

συνόλου του ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού και στο σύστημα e-learning, το οποίο επιτρέπει την 

εύκολη και άμεση ενημέρωση του διαθέσιμου υλικού από τους διδάσκοντες, αλλά και την εύκολη 

πρόσβαση από τους φοιτητές.

Επιτροπή ΠΠΣ Τμήματος

* Υπολογίζεται από το μέσο όρο των απαντήσεων των φοιτητών στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων (Πολύ Αρνητικά =0%, Αρνητικά=25%, Ουδέτερα=50%, Θετικά=75%, Πολύ Θετικά=100%, βλέπε και https://qa.auth.gr/el/node/5573 για λεπτομέρειες)

** Οι δείκτες που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν στους δείκτες ποιότητας της ΕΘΑΕ (τέως ΑΔΙΠ)
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