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Α3 - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ) του 

Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως στρατηγικό 

στόχο την παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στο γνωστικό πεδίο των σύγχρονων 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών, τόσο για τη θεμελίωση γνώσεων και ικανοτήτων όσο και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου των αποφοίτων του. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται οι απόφοιτοι του 

ΠΜΣ-ΣΗΤ να απορροφηθούν στη σύγχρονη και τεχνολογικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας με 

προοπτικές απασχόλησης στο αντικείμενο των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Παράλληλα, βασικός στόχος 

του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι η υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, η αξιοποίηση και 

διάχυση της παραγόμενης γνώσης, και η γόνιμη διασύνδεσή της με τη διδασκαλία αλλά και την 

αγορά και την κοινωνία . 

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τις νέες εξελίξεις των ηλεκτρονικών τεχνολογιών καθώς και κλάδων 

αιχμής (όπως τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, βιοϊατρική, περιβάλλον, ενέργεια κ.ά.) που απαιτούν 

καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά και την εξέλιξη των διδακτικών μεθόδων και μέσων, και, 

αφετέρου, το μεταβαλλόμενο μαθησιακό υπόβαθρο των νεοεισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών, 

στη βάση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικότερα σε κύκλους νέων τεχνολογιών, που αυτοί 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και 

Ιδρύματος παρακολουθούν αδιάλειπτα την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου 

ΠΜΣ, μέσω των αξιολογήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, των αξιολογήσεων του ΠΜΣ και 

σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Φυσικής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Παράλληλα, το Τμήμα προβαίνει σε επικαιροποιήσεις του ΠΜΣ, εναρμονιζόμενο με τις σύγχρονες 

εξελίξεις στην έρευνα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για την επίτευξη της πολιτικής ποιότητας του ΠΜΣ-ΣΗΤ προτάθηκαν και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023, στρατηγικοί στόχοι, με τους επιμέρους στόχους ποιότητας, τις προγραμματισμένες για την 

επίτευξή τους συγκεκριμένες ενέργειες/δράσεις, μαζί με τους φορείς υπευθυνότητας για την 
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υλοποίησή τους, και τα επιδιωκόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις 

στοχοθετημένες τιμές δεικτών του συνημμένου καταλόγου. Στη στήλη «Μέτρηση» του συνημμένου 

καταλόγου, ο δείκτης περιέχει σε παρένθεση τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΙΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 

2020-2021. Για δείκτη ο οποίος δεν αντλείται από το ΟΠΕΣΠ, έχει καταχωρηθεί ο κωδικός που του 

έχει αποδοθεί ώστε να είναι ευχερέστερη η αναφορά σε αυτόν, η σύντομη περιγραφή του και το 

σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. ΣΕ: Σύνολο Ερωτηματολογίων (Α9 – Αξιολόγηση από τους φοιτητές, 

Υποενότητα Α9.2). Στα επόμενα εδάφια σχολιάζονται σύντομα οι σημαντικότερες δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων αυτών.  

 

Στρατηγικός Στόχος 1 (Σ1): Παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και 

Φοιτητοκεντρική Διδασκαλία 

Στόχος ποιότητας Σ1.1 : Βελτίωση  δεικτών φοιτητικού πληθυσμού και αποφοίτησης  

Στόχος του ΠΜΣ στο βασικό αυτό ζήτημα είναι η μείωση του χρόνου αποφοίτησης. Προτείνονται 

δράσεις ανατροφοδότησης με αύξηση των συναντήσεων ΣΕ, Διδασκόντων και επιβλεπόντων καθώς 

και εντατικοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Βασικό 

κριτήριο της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί και ο 

μέσος βαθμός του ΜΔΕ των αποφοίτων (ήταν 8.46 κατά την περίοδο 2017-2021). Πάγια επιδίωξη του 

διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι η επίτευξη μεγάλου μέσου βαθμού ΜΔΕ, βελτιώνοντας 

το υψηλό επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών.  

 

Στόχος ποιότητας Σ1.2 : Βελτίωση της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος  

Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΜΟΔΙΠ (Βλ. Υλικό Τεκμηρίωσης Α9, Υποενότητα Α9.3. Αποτελέσματα της 

στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά 

εξάμηνα 2021-2022), η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για τους διδάσκοντες σχετικά με: την 

οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα διδασκαλίας, τις γνώσεις του, τη συνέπεια, την προσιτότητα, 

τη διαθεσιμότητα και τη συνολική εικόνα βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Προτείνεται να γίνει 

εντατικοποίηση σχετικά με τη χρήση περισσότερων ΤΠΕ από το σύνολο των διδασκόντων με τιμή 

στόχου για τον Α9.3 Ε15 το 3.8. Το δικαίωμα της επιλογής καθορίζεται σαφώς και μέσω της 

διπλωματικής εργασίας, επιπρόσθετα με τη δυνατότητα παρακολούθησης έως δύο (2) μαθημάτων 

επιλογής για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
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Στόχος ποιότητας Σ1.3: Ενημέρωση και προσέλκυση προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές στο ΠΜΣ και 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στη συνέχεια 

Προτείνονται δράσεις: (α) Παρουσίασης της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του ΠΜΣ-ΣΗΤ, των 

προοπτικών απασχόλησης καθώς και των ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών, 

(β) Διαδικτυακής διανομής φυλλαδίου δεδομένων της αγοράς εργασίας ως προς την απασχόληση των 

αποφοίτων, (γ) Ενημερωτικών συναντήσεων σε ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής όπου οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις δραστηριότητες κάθε 

εργαστηρίου καθώς και τις προοπτικές ενός αποφοίτου του ΠΜΣ-ΣΗΤ στην αγορά εργασίας. 

Στόχος ποιότητας Σ1.4: Προώθηση της αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης, της προβολής και της 

επιβράβευσης των αριστούχων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Στρατηγικός Στόχος 2 (Σ2): Διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της εμπειρίας των 

αποφοίτων.  

Πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει την υψηλή απορροφησιμότητα των αποφοίτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ στην 

αγορά εργασίας. Τίθενται επομένως ποιοτικοί στόχοι ενδυνάμωσης των σχέσεων του ΠΜΣ με τους 

αποφοίτους του, αλλά και η αξιοποίηση της εμπειρίας των αποφοίτων προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης και εξέλιξης του ΠΜΣ-ΣΗΤ στα επόμενα χρόνια. 

Στρατηγικός Στόχος 3 (Σ3): Ενίσχυση του ερευνητικού έργου και σύνδεση της διδασκαλίας με την 

έρευνα, ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού 

Η ποιότητα και ποσότητα του ερευνητικού έργου των διδασκόντων του ΠΜΣ-ΣΗΤ βρίσκεται σε πολύ 

υψηλό επίπεδο (Βλ. Υλικό Τεκμηρίωσης Α16). Παρά τις υψηλές διδακτικές και διοικητικές 

υποχρεώσεις τους, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ-ΣΗΤ κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να αυξήσουν την 

ποιότητα και την ποσότητα του ερευνητικού τους έργου. Επιπρόσθετα, η διασύνδεση της διδασκαλίας 

με την έρευνα επισφραγίζεται και μέσω των ερευνητικών δράσεων των αποφοίτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ. Οι 

ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή συνοψίζονται στα: (α) Ενίσχυση/ανάπτυξη στρατηγικών συμπράξεων, 

(β) Ενίσχυση των επιτυχημένων συνεργασιών, (γ) Επιβράβευση διδασκόντων και (δ) Συλλογή 

δεδομένων ερευνητικών επιδόσεων αποφοίτων. 
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Στρατηγικός Στόχος 4 (Σ4): Ενίσχυση και αξιοποίηση υλικών και οικονομικών πόρων  

Καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια διάθεσης ικανών πόρων και επαρκούς χρηματοδότησης για την 

κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και μάθησης του ΠΜΣ-ΣΗΤ, την υποστήριξη της γενικότερης 

ακαδημαϊκής δραστηριότητας και την προαγωγή της έρευνας. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 

καταβολή τελών φοίτησης στο ΠΜΣ-ΣΗΤ, το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται κυρίως μέσω πόρων 

από ερευνητικά προγράμματα και ευρωπαϊκούς πόρους. Επιπρόσθετα το 2021 υπήρξε επιχορήγηση 

από την Περιφέρεια Ηπείρου για την ενίσχυση του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες. Οι 

ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή συνοψίζονται (α) στην αναβάθμιση της αίθουσας εργασίας 

μεταπτυχιακών φοιτητών, με προμήθεια και ανάπτυξη υπολογιστών και πειραματικού εξοπλισμού 

και (β) στην αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων κυρίως για δαπάνες ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

αναλωσίμων για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. 

Στρατηγικός Στόχος 5 (Σ5): Διασφάλιση ποιότητας  

Η διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας που εφαρμόζεται προαιρετικά στο Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής επεκτείνεται και στο ΠΜΣ-ΣΗΤ, με παρόμοιο 

ερωτηματολόγιο όπως αυτό έχει συνταχθεί από τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Για να υπάρξει 

αντικειμενική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται 

πολυετής συλλογή στοιχείων αποτίμησης. Ενέργειες για την επίτευξη της διασφάλισης ποσότητας 

πρωτογενών δεδομένων που αφορούν αξιολογήσεις μαθημάτων περιλαμβανόμουν (α) τη συνεχή 

παρότρυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων σε κάθε 

εξάμηνο και για κάθε μάθημα, και (β) ανακοινώσεις στους ιστότοπους του ΠΜΣ, του Τμήματος, και 

των μαθημάτων. 
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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;) 

Στρατηγικός 

Στόχος 1 (Σ1): 

Παροχή 

επιστημονικής 

εκπαίδευσης 

υψηλής ποιότητας 

και 

Φοιτητοκεντρική 

Διδασκαλία 
 

Στόχος ποιότητας Σ1.1: 

Βελτίωση δεικτών 

φοιτητικού πληθυσμού 

και αποφοίτησης  

Ποσοστό του αριθμού 

των αποφοίτων ως 

προς τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων. 

Δ5.05-21 

11% 15% 

Ε/Δ1: Αύξηση των συναντήσεων 
της ΣΕ του ΠΜΣ-ΣΗΤ και 
Διδασκόντων και Επιβλεπόντων 
ΜΔΕ (όχι μόνο στην αρχή του 
ακαδημαϊκού έτους για θέματα 
που αφορούν την απόδοση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών) 
 
Ε/Δ2: Εφαρμογή του θεσμού του 

ακαδημαϊκού συμβούλου 

Ε/Δ3: Εφαρμογή 

Μηχανισμού 

διαχείρισης 

φοιτητικών 

παραπόνων 

Ε/Δ4: 

Εντατικοποίηση 

της διαδικασίας 

εκπόνησης της 

διπλωματικής 

εργασίας 
 

ΣΕ ΠΜΣ, 

Ακαδημαϊκός 

Σύμβουλος, 

Διδάσκοντες, 

Επιβλέποντες, 

Προέδρος 

Τμήματος 

31/12/2023 
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Στόχος ποιότητας Σ1.2: 

Βελτίωση της διδασκαλίας 

και του μαθησιακού 

περιβάλλοντος 

Χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

κατά τη διδασκαλία 

Α9.3 Ε15 

3.5 3.8 

Ε/Δ1: Εντατικοποίηση σχετικά με 

τη χρήση περισσότερων Τ.Π.Ε από 

το σύνολο των διδασκόντων 
 

Διδάσκοντες 
 

31/12/2023 

Προσφορά 

μαθημάτων επιλογής 
0 2 

Ε/Δ1: Δυνατότητα 

παρακολούθησης μαθημάτων 

επιλογής για την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών 

φοιτητών 

ΣΕ ΠΜΣ 31/12/2023 

Σ1.3: Ενημέρωση και 

προσέλκυση 

προπτυχιακών φοιτητών 

για σπουδές στο ΠΜΣ και 

προοπτικές 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης στη 

συνέχεια 

 

Πλήθος εκδηλώσεων  0 1 

Ε/Δ 1: Παρουσίαση με χρήση 

Τ.Π.Ε του ΠΜΣ, δυνατότητες 

απασχόλησης. Παρουσίαση 

ερευνητικών δραστηριοτήτων 

μεταπτυχιακών φοιτητών 

 

ΣΕ ΠΜΣ, 

Διδάσκοντες, 

Μεταπτυχιακοί 

Φοιτητές 

 

31/12/2023 

 

Πλήθος επισκεπτών 

που ενημερωθήκαν 

για τα δεδομένα της 

αγοράς εργασίας 

 

0 200 

Ε/Δ1: Διαδικτυακή Διανομή 

φυλλαδίου δεδομένων της 

αγοράς εργασίας ως προς την 

απασχόληση των αποφοίτων και 

τη διεθνή εμπειρία σε συναφές 

επιστημονικό πεδίο 

ΣΕ ΠΜΣ, 

Υπεύθυνος 

ιστότοπου  

 

31/12/2023 

Πλήθος ενημερωτικών 

συναντήσεων 
0 2 

Ε/Δ1. Ενημερωτικές συναντήσεις 

σε ερευνητικά εργαστήρια όπου 

οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του 

Τμήματος θα έχουν τη 

Διευθυντής ΣΕ 

ΠΜΣ, 

Διδάσκοντες, 

Μεταπτυχιακοί 

31/12/2023 
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δυνατότητα να ενημερωθούν 

σχετικά με τις δράσεις που 

διεξάγονται σε κάθε εργαστήριο 

καθώς και τις προοπτικές ενός 

αποφοίτου του ΠΜΣ-ΣΗΤ στην 

αγορά εργασίας. 

Φοιτητές 

 

Σ1.4: Προώθηση της 

αριστείας σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Αριθμός 

μεταπτυχιακών 

φοιτητών με 

υποτροφίες, βραβεία, 

διακρίσεις 

0 1 

Ε/Δ1. Βράβευση αριστούχων, 

εξεύρεση υποτροφιών μέσω 

ποικίλων πηγών  

Ε/Δ2. Ανακοίνωση των 

επιτευγμάτων στην ιστοσελίδα 

του ΠΜΣ-ΣΗΤ 

Διευθυντής ΣΕ 

ΠΜΣ,  Υπεύθυνος 

ιστότοπου, 

Πρόεδρος 

Τμήματος 

 

31/12/2023 

Στρατηγικός Στόχος 2 

(Σ2): Διασύνδεση με 

την αγορά εργασίας 

και την αξιοποίηση 

της εμπειρίας των 

αποφοίτων. 

Σ2.1: Διαρκής Απογραφή 

και επαφή με τους 

απόφοιτους 

Ποσοστό δεδομένων 

αγοράς εργασίας 

Α19.1 

75.3% 78% Ε/Δ1. Επικαιροποίηση και 

αναβάθμιση της βάσης 

δεδομένων των αποφοίτων του 

ΠΜΣ-ΣΗΤ.  

Ε/Δ2. Δημιουργία ομάδας (group) 

και κάλεσμα για εγγραφή 

 

ΣΕ ΠΜΣ, Υπεύθυνα 

Μέλη ΔΕΠ, 

Διοικητικό 

προσωπικό 

31/12/2023 
Ποσοστό 

εγγεγραμμένων 

αποφοίτων σε ομάδα 

ιστοχώρου 

επαγγελματικής 

κοινωνικής δικτύωσης 

0 20% 

Στρατηγικός Στόχος 3 

(Σ3): Ενίσχυση του 

ερευνητικού έργου 

και σύνδεση της 

διδασκαλίας με την 

έρευνα, ανάπτυξη 

συνεργασιών με 

Σ3.1: Σύναψη 

συνεργασιών με ιδρύματα 

του εσωτερικού ή 

εξωτερικού για την 

ανάπτυξη 

διεπιστημονικών 

ερευνητικών δράσεων 

Πλήθος συνεργασιών 0 1 
Ε/Δ1. Ενίσχυση/ανάπτυξη 

στρατηγικών συμπράξεων 

ΣΕ ΠΜΣ, 

Διδάσκοντες 
31/12/2023 
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ιδρύματα 

εσωτερικού και 

εξωτερικού 

Σ3.2: Καταγραφή και 

παρακολούθηση των 

ερευνητικών επιδόσεων 

αποφοίτων  

Βάση δεδομένων 

 
  

Ε/Δ1: Συλλογή δεδομένων 

δημοσίευσης σε περιοδικά 

υψηλής απήχησης  

ΣΕ ΠΜΣ, Υπεύθυνα 

Μέλη ΔΕΠ, 

Διοικητικό 

προσωπικό 

31/12/2023 

Σ3.3: 

Εισερχομένη/Εξερχόμενη 

κινητικότητα προσωπικού 

με σκοπό τη διδασκαλία 

και έρευνα  

Πλήθος προσωπικού  0 1 
Ε/Δ1. Ενίσχυση των επιτυχημένων 

συνεργασιών 

ΣΕ ΠΜΣ, 

Διδάσκοντες 
31/12/2023 

Σ3.4: Προώθηση της 

αριστείας σε διδάσκοντες 
Εύφημος μνεία 0 2 

Ε/Δ1. Βράβευση σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων 

μαθημάτων – διδασκόντων και 

της συνολικής προσφοράς τους 

στο ΠΜΣ 

Ε/Δ2. Ανακοίνωση των 

επιτευγμάτων στην ιστοσελίδα 

του ΠΜΣ-ΣΗΤ 

Διευθυντής ΣΕ 

ΠΜΣ, Προέδρος 

Τμήματος 

31/10/2023 

Στρατηγικός Στόχος 4 

(Σ4): Ενίσχυση και 

αξιοποίηση υλικών 

και οικονομικών 

πόρων 

Σ4.1: Αναβάθμιση της 

αίθουσας εργασίας 

μεταπτυχιακών φοιτητών  

   

Ε/Δ1. Αναβάθμιση της αίθουσας 

εργασίας μεταπτυχιακών 

φοιτητών, που βρίσκεται στο 

ισόγειο του κτηρίου Φ3, με την 

προμήθεια και ανάπτυξη 

υπολογιστών και πειραματικού 

εξοπλισμού  

ΣΕ ΠΜΣ 31/12/2023 

Σ4.2: Αξιοποίηση 

χρηματοδότησης 

Περιφέρειας Ηπείρου 

Ποσοστό επί του 

συνολικού ποσού της 

επιχορήγησης  

 

0 12% 

Ε/Δ1. Αξιοποίηση για δαπάνες 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

αναλωσίμων για την εκπόνηση 

των μεταπτυχιακών 

διπλωματικών εργασιών 

ΣΕ ΠΜΣ 31/12/2023 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη στήλη με τίτλο «ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (τρέχουσα τιμή)», όπου εμφανίζεται η τιμή μηδέν σημαίνει πως η μέτρηση δεν υφίστατο πριν το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχε αντίστοιχη δραστηριότητα. 

 

Υλικό Τεκμηρίωσης Α9 
ΣΕ: Σύνολο Ερωτηματολογίων (Α9 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, Υποενότητα Α9.2. Σύνολο των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα – 
Στατιστικά ΜΟΔΙΠ) 
Α9.3 Ε15 (Α9 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ- ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, Υποενότητα Α9.3. Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για 
δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (2021-2022) – Στατιστικά ΜΟΔΙΠ) 
Υλικό Τεκμηρίωσης Α19 
Α19.1 Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων  

 

 

 

Στρατηγικός Στόχος 5 

(Σ5): Διασφάλιση 

ποιότητας 

Σ5.1: Διασφάλιση 

ποσότητας δεδομένων 

αξιολογήσεων 

Ποσοστό πλήθους 

ερωτηματολογίων 

που κατατέθηκε 

ΣΕ/(Μ5.054+Μ5.055) 

(Μ5.025-1)  

 

43.75%  

 

65% 

Ε/Δ1. Παρότρυνση των φοιτητών 

για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολόγιων (κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων) σε 

κάθε εξάμηνο και για κάθε 

μάθημα από τους διδάσκοντες 

Ε/Δ2. Ανακοινώσεις στους 

ιστότοπους του ΠΜΣ, του 

Τμήματος και των μαθημάτων 

 

ΣΕ ΠΜΣ, 

Διδάσκοντες, 

ΟΜΕΑ, Προέδρος 

Τμήματος 

31/12/2023 


