
 

Α3. Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΜΣ-Φυσικής (2022-2023) 
 

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική  (ΠΜΣ-Φυσικής) του Τμήματος Φυσικής της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως Στρατηγικό στόχο την παροχή 

εκπαίδευσης υψηλής επιστημονικής με διεθνή πρότυπα-ποιότητας στο γνωστικό πεδίο της 

Πειραματικής & Θεωρητικής Φυσικής, τόσο για τη θεμελίωση γνώσεων και ικανοτήτων όσο και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου των αποφοίτων του. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται 

[i] οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-Φυσικής να απορροφηθούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας με προοπτικές 

απασχόλησης στο αντικείμενο των μεταπτυχιακών τους σπουδών. [ii] παράλληλα, βασικός στόχος του 

ΠΜΣ-Φυσικής είναι η υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα των Διδασκόντων του και η 

εκπαίδευση-εξοικείωση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  με το σύγχρονο ερευνητικό περιβάλλον. 

[iii] η αξιοποίηση και διάχυση της παραγόμενης γνώσης, και η γόνιμη διασύνδεσή της με τη 

διδασκαλία αλλά και την αγορά και την κοινωνία. 

Το ΠΜΣ-Φυσικής, στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας που εφαρμόζει, για την περίοδο έως 

τέλος του 2023, θέτει ως προτεραιότητα την υλοποίηση τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων (όπως 

εξειδικεύονται στον παρακάτω Πίνακα). Η υλοποίηση αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην 

περεταίρω  βελτίωση των προσόντων των αποφοίτων μας, την σύνδεση των σπουδών τους με 

την αγορά εργασίας και την ανάδειξη της ποιότητας του επιτελουμένου έργου το ΠΜΣ-Φυσικής. 
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Στρατηγικός Στόχος-1 

ΣΣ. 1 Παροχή  

Εκπαιδευτικού Εργου 

Υψηλής Ποιότητας  

ΣΠ1.1. Προώθηση της 

Αριστείας σε 

Μεταπτυχιακούς 

Φοιτητές 

Αριθμός Μ.Φ. 

του ΠΜΣ  με 

υποτροφίες, 

βραβεία, 

δημοσιεύσεις, 

διακρίσεις 

 

0 

 

1 

 

Ε/Δ1.1. Βράβευση 

αριστούχων, εξεύρεση 

υποτροφιών μέσω 

ποικίλων  πηγών  

Διευθυντής ΣΕΜΣ ΠΜΣ,  

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Τμήματος Φυσικής, 

Πρόεδρος Τμήματος 

31/12/2023 

Ε/Δ1.2. Ανακοίνωση των 

επιτευγμάτων στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ-

Φυσικής 

Διευθυντής ΣΕΜΣ ΠΜΣ,  

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Τμήματος Φυσικής, 

Πρόεδρος Τμήματος 

31/12/2023 

ΣΠ1.2. Ανάδειξη της 

ποιότητας του 

επιτελουμένου έργου 

Ιστοσελίδα με 

βάση 

δεδομένων 

0 1 

Ε/Δ1.3 .  Συλλογή αρχείων 

(pdf) των ΜΔΕ και των 

Δημοσιεύσεων 

Γραμματεία Τμήματος 

Φυσικής/ΣΕΜΣ 30/7/2023 

Ε/Δ1.4 .  Δημιουργία 

ηλεκτρονικού αποθετηρίου 

των απονεμηθέντων ΜΔΕ του  

ΠΜΣ και των Δημοσιεύσεων σε 

Επιστημονικά Περιοδικά με 

συμμετοχή Μ.Φ. του ΠΜΣ. 

Σύνδεση της  Ιστοσελίδας του 

ΠΜΣ  με το Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο    

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Τμήματος Φυσικής 31/12/2023 

 

 

 

 
Στρατηγικός Στόχος-2:  

 

ΣΣ.2  Διασύνδεση με την 

αγορά εργασίας και την 

αξιοποίηση της εμπειρίας 

των αποφοίτων  

ΣΠ2.1. Δημιουργία βάσης 

δεδομένων 

επαγγελματικής πορείας  

των αποφοίτων του ΠΜΣ  

 

Ιστοσελίδα με 

βάση 

δεδομένων 

0 1 

Ε/Δ2.1.  Συλλογή δεδομένων  

επαγγελματικής εξέλιξης  των 

αποφοίτων    του ΠΜΣ -

Δημιουργία βάσης δεδομένων  

ΣΕΜΣ του ΠΜΣ 

Φυσικής 
30-10-20223 

 

Ε/Δ2.2.  Σύνδεση της  

Ιστοσελίδας του ΠΜΣ  με την  

βάση δεδομένων 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Τμήματος Φυσικής 
 

31-12-2023 

ΣΠ2.2. Επιμόρφωση των 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών  

σε σύγχρονα  

επιστημονικά  πεδία σε 

σύνδεση με τις 

Πλήθος 

Σεμιναρίων 
0 2 

Ε/Δ2.3.  Οργάνωση Σεμιναρίων 

από  διακεκριμένους 

προσκεκλημένους Επιστήμονες  

του Εσωτερικού ή  Εξωτερικού 

ΣΕΜΣ του ΠΜΣ Φυσικής 31-12-2023 



 

 

 επαγγελματικές     τους  

προοπτικές  

 

Στρατηγικός Στόχος-3:  

 

ΣΣ.3 Προσέλκυση  Μ.Φ. 

υψηλής ποιότητας στο ΠΜΣ. 

ΣΠ3.1, Ενημέρωση και 

προσέλκυση 

προπτυχιακών 

φοιτητών για σπουδές 

στο ΠΜΣ-Φυσικής  και 

προοπτικές 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης.   

Πλήθος 

εκδηλώσεων 
0 1 

Ε/Δ 3.1: Παρουσίαση  του 

ΠΜΣ-Φυσικής, με χρήση 

Τεχνολογιών.  Πληροφορίας 

Εκπαίδευσης Δυνατότητες 

απασχόλησης. Παρουσίαση 

ερευνητικών δραστηριοτήτων 

μεταπτυχιακών φοιτητών 

ΣΕΜΣ,  Διδάσκοντες 

ΠΜΣ, Μεταπτυχιακοί 

Φοιτητές 

 

31/12/2023 

  Πλήθος 

εκδηλώσεων 
0 4 

Ε/Δ3.2. Ενημερωτικές 

επισκέψεις σε Ερευνητικά 

εργαστήρια του Τμήματος 

όπου οι ενδιαφερόμενοι 

φοιτητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν 

σχετικά με τις δράσεις που 

διεξάγονται σε κάθε 

εργαστήριο καθώς και τις 

προοπτικές ενός αποφοίτου 

του ΠΜΣ-Φυσικής  στην αγορά 

εργασίας. 

Διδάσκοντες ΠΜΣ, 

Μεταπτυχιακοί 

Φοιτητές 

 31/12/2023 

 

Στρατηγικός Στόχος -4  

ΣΣ4: Διασφάλιση ποιότητας 

αξιολόγησης του  ΠΜΣ 

ΣΠ4.1, Διασφάλιση 

ποσότητας δεδομένων 

αξιολογήσεων 

Ποσοστό 

πλήθους 

ερωτηματολο

γίων που 

κατατέθηκε 

(Μ5.054+Μ5.05

5)/(Μ5.071)          

 

62,5%  

 

90% 

Ε/Δ4.1.Ενημέρωση/Παρότρυνσ

η των φοιτητών για τη 

συμπλήρωση των 

ερωτηματολόγιων (κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων) σε 

κάθε εξάμηνο και για κάθε 

μάθημα. 

Ε/Δ4.2. Ανακοινώσεις στους 

ιστότοπους: ΠΜΣ, Τμήματος, 

μαθημάτων , e-course 

 

ΣΕΜΣ του ΠΜΣ-

Φυσικής Διδάσκοντες, 

ΟΜΕΑ, Προέδρος 

Τμήματος 

31/12/2023 


