Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΠΣ, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήµιο Κρήτης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΗΣΗ
(δείκτης)

Α1.1. Αύξηση του διεθνούς προσωπικού που
σχετίζεται µε ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

Α1.2. Αύξηση των αλλοδαπών προπτυχιακών
φοιτητών του Τµήµατος

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(τιµή δείκτη)

(Τι πρέπει να κάνουµε για να πετύχουµε τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα;)

(Ποιος αναλαµβάνει
κάθε ενέργεια;)

(τρέχουσα τιµή δείκτη)

(Πότε;)

Δράσεις:
1. Καταγραφή επισκεπτών καθηγητών,
ερευνητών, µεταδιδακτόρων.
2. Διερεύνηση της δυνατότητας προσέλκυσης
επισκεπτών καθηγητών και
ερευνητών/µεταδιδακτόρων.

Πρόεδρος Τµήµατος, µέλη
ΔΕΠ, προσωπικό του
Τµήµατος

31/08/2021

Δράσεις:
1. Ανάπτυξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων.
2. Οργάνωση περισσότερων ξενόγλωσσων
Πρόεδρος Τµήµατος, µέλη
θερινών σχολείων.
ΔΕΠ, προσωπικό του
3. Μετάφραση όλων των ενοτήτων της
Τµήµατος, επιτροπή
ιστοσελίδας του Τµήµατος στα Αγγλικά. 4.
ιστοσελίδας
Ενηµέρωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου
της ιστοσελίδας του Τµήµατος στα Αγγλικά

31/08/2021

Αριθµός διεθνούς ακαδηµαϊκού
προσωπικού (Επισκέπτες
Διδάσκοντες, εισηγητές στα
θερινά σχολεία, Ερευνητές,
Μεταδιδάκτορες)
A1.1.1

3

5

Αριθµός ξενόγλωσσων
µαθηµάτων στο ΠΠΣ ανά
εξάµηνο
A1.2.1

2

4

Ιστοσελίδα του Τµήµατος
µεταφρασµένη στα Αγγλικά
(ποσοστό συνδέσµων στα
αγγλικά)
A1.2.2

30%

50%

Α1.3. Συµµετοχή του Τµήµατος σε διεθνείς
οργανισµούς αξιολόγησης πανεπιστηµίων από
όλο τον κόσµο

Πλήθος συµµετοχών σε
διαδικασίες διεθνούς
αξιολόγησης
Α1.3.1

1

2

Δράσεις: 1. Καταγραφή συµµετοχών σε
πανεπιστηµιακά δίκτυα, διµµερών συνεργασιών
και προβολή τους. 2.Προώθηση της παρουσίας
του Τµήµατος µέσω των Rankings.

Πρόεδρος Τµήµατος, µέλη
ΔΕΠ, προσωπικό του
Τµήµατος

30/06/2021

Α1.4. Αύξηση των δραστηριοτήτων διεθνούς
εµβέλειας που επιτρέπουν και την συµµετοχή
προπτυχιακών φοιτητών

Πλήθος διοργανώσεων
διεθνούς εµβέλειας που
επιτρέπουν και την συµµετοχή
προπτυχιακών φοιτητών
(workshops, conferences,
summer schools, κλπ)
Α1.4.1

1

4

Δράσεις: 1. Καταγραφή, διοργάνωση και
προβολή εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων διεθνούς εµβέλειας του
Τµήµατος

Πρόεδρος Τµήµατος, µέλη
ΔΕΠ

31/08/2021

Πλήθος προγραµµάτων έρευνας
και ανάπτυξης που µπορούν να
συµµετέχουν φοιτητές
Α2.1.1

20

25

Δράσεις: 1. Καταγραφή συνεργασιών σε κάθε
επίπεδο: πρακτική άσκηση, θερινά σχολεία,
Πρόεδρος Τµήµατος, µέλη
έρευνα, συµβάσεις. 2. Ενίσχυση και διευκόλυνση
ΔΕΠ, προσωπικό του
της σχέσης και συνεργασίας µε το ΙΤΕ και άλλους
Τµήµατος
οργανισµούς.

31/08/2021

Α1. Ενίσχυση διεθνούς
προφίλ του Τµήµατος
(σχετικά µε το
Προπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών)

Α2. Υψηλής
ποιότητας έρευνα ως
µέσο για καλύτερη
εκπαίδευση των
προπτυχιακών
φοιτητών

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α2.1. Συµµετοχή φοιτητών σε ερευνητικά και
αναπτυξιακά προγράµµατα

Ποσοστό προπτυχιακών
φοιτητών (Ν+2) που µπορούν
να συµµετέχουν
Α2.1.2

15%

20%

Α2. Υψηλής
ποιότητας έρευνα ως
µέσο για καλύτερη
εκπαίδευση των
προπτυχιακών
φοιτητών
A2.2. Διάχυση εκπαιδευτικού υλικού από
ερευνητικά έργα στην διδασκαλία

Β1.1. Παρακολούθηση της προόδου και των
επιδόσεων των φοιτητών

Aριθµός προχωρηµένων
µαθηµάτων που είναι
προσβάσιµα σε προπτυχιακούς
φοιτητές και περιέχουν
αποτελέσµατα έρευνας
A2.2.1
Πλήθος ν+2 φοιτητών ανά
διδάσκοντα
Β.1.1.1
Μέσος όρος φοιτητών ανά
Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο
B1.1.2
Συχνότητα των συναντήσεων µε
τους Ακαδηµαϊκούς
Συµβούλους ανά ακαδηµαϊκό
έτος
Β1.1.3
Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων
κανονικής διάρκειας σπουδών
(ν έτη=4έτη) Δ4.36
Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων µε
πάνω από ν+2 έτη στο σύνολο
των αποφοίτων Δ4.42
Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων
διάρκειας σπουδών έως ν+2 έτη
Β1.1.4

13

15

34

30

49

40

0,1

1

16%

20%

45%

40%

55%

60%

Δράσεις: 1. Επικαιροποίηση εκπαιδευτικού
υλικού µαθηµάτων µε ερευνητικά αποτελέσµατα.
Mέλη ΔΕΠ του Τµήµατος
2. Παραγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων στην
πτυχιακή εργασία

30/06/2021

Δράσεις: 1. Ενίσχυση του θεσµού του
ακαδηµαϊκού συµβούλου.
ΟΜΕΑ, Πρόεδρος του
2. Προσπάθεια αύξησης µελών ΔΕΠ.
Τµήµατος, Επιτροπή
3. Αύξηση συναντήσεων µε µε τον ακαδηµαϊκό Προπτυχιακών Σπουδών
σύµβουλο, όχι µόνο στην αρχή αλλά και στο µέσο
και Διδάσκοντες
των σπουδών.

31/08/2021

Δράσεις: 1. Αύξηση των προπτυχιακών
µαθηµάτων µε διαθέσιµο υλικό/διδασκαλία στην
Αγγλική γλώσσα και θερινών
σχολείων/δραστηριοτήτων.
B1. Παρακολούθηση
και βελτίωση της Β1.3. Aύξηση της κινητικότητας των φοιτητών
παρεχόµενης
εκπαίδευσης

Β1.4. Ενηµέρωση και προσανατολισµός
φοιτητών για τις σπουδές στο Τµήµα και τις
προοπτικές στη συνέχεια

Β1.5 Προσέλκυση φοιτητών µε σοβαρό
ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών του
Τµήµατος

Ποσοστό εισερχόµενων
φοιτητών ERASMUS στο
σύνολο των ν+2 φοιτητών
Β1.3.1

0%

0,12%

Πλήθος εκδηλώσεων για
φοιτητές
B1.4.1

1

2

Πλήθος εκδηλώσεων-ηµερίδων
για µαθητές και υποψήφιους
φοιτητές ή το ευρύ κοινό
B1.5.1

6

9

Επιτροπή Erasmus,
Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών, Πρόεδρος
Τµήµατος

30/06/2021

Δράσεις: 1. Οργάνωση εκδηλώσεων και ηµερίδων
Πρόεδρος, µέλη ΔΕΠ και
ενηµέρωσης για πρωτοετείς & λοιπούς φοιτητές
προσωπικό του Τµήµατος
του Τµήµατος

31/12/2021

Δράσεις: 1. Οργάνωση εκδηλώσεων για µαθητές υποψήφιους φοιτητές. 2. Επισκέψεις µαθητών σε Πρόεδρος, Διδάσκοντες,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. 3.
προσωπικό του τµήµατος
Διαλέξεις σε µαθητές. 4. Συµµετοχή σε ηµερίδες και εθελοντές φοιτητές
επαγγελµατικού προσανατολισµού.

31/12/2021

Δράσεις σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του
Πανεπιστηµίου:
1. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς
τους µετακινούµενους φοιτητές (ενηµέρωση,
ηλεκτρονική αίτηση, διαδικασία αναγνώρισης
ECTS, σίτιση στέγαση κ.ά.).
2. Επικαιροποίηση Κανονισµού Κινητικότητας

Β1.5 Προσέλκυση φοιτητών µε σοβαρό
ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών του
Τµήµατος

Β2.1. Ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής
άσκησης

Β2. Παρακολούθηση
και υποβοήθηση της
επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας των
αποφοίτων
Β2.2. Επικοινωνία και παρακολούθηση των
αποφοίτων

B2.3. Δηµιουργία περιοδικής έκδοσης
(Newsletter) µε στόχο την επικοινωνία, την
προβολή των επιτευγµάτων και καλών
πρακτικών του Τµήµατος

Πλήθος µαθητών (ή
επισκεπτών) που συµµετείχαν
σε εκδηλώσεις του Τµήµατος
ετησίως
B1.5.2

200

Ποσοστό νεοεισαχθέντων
φοιτητών ανά έτος που είχαν
επιλέξει το Τµήµα στις πρώτες
3 προτιµήσεις του
µηχανογραφικού των
Πανελληνίων
B1.5.3

18%

25%

Πλήθος ευκαιριών για
συµµετοχή σε πρακτική άσκηση
(ως ποσοστό φοιτητών)
Β2.1.1

76%

80%

ετήσιο ποσοστό συµµετοχής
στην πρακτική άσκηση
Δ4.15

4,00%

5,00%

Πλήθος φορέων πρακτικής
άσκησης αποφοίτων
Β2.1.2

44

50

Πλήθος εγγεγραµµένων
αποφοίτων στον ιστότοπο των
alumni
B2.2.1

75

100

Πλήθος εγγεγραµµένων
αποφοίτων σε κοινωνικά µέσα
δικτύωσης του Τµήµατος
B2.2.2

Πλήθος περιοδικών εκδόσεων
ανά έτος
B2.3.1

350

0

300

390

1

Δράσεις: 1. Οργάνωση εκδηλώσεων για µαθητές υποψήφιους φοιτητές. 2. Επισκέψεις µαθητών σε Πρόεδρος, Διδάσκοντες,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. 3.
προσωπικό του τµήµατος
Διαλέξεις σε µαθητές. 4. Συµµετοχή σε ηµερίδες και εθελοντές φοιτητές
επαγγελµατικού προσανατολισµού.

31/12/2021

Δράσεις: 1.Αριθµητική και θεµατική διεύρυνση
του δικτύου των ιδιωτικών φορέων πρακτικής
άσκησης µε συνάφεια µε το ΠΠΣ. 2. Ενηµέρωση
Συντονιστής
των φοιτητών για το οφέλη της Πρακτικής
προγράµµατος πρακτικής
Άσκησης και στενότερη συνεργασία µε το
άσκησης, Πρόεδρος
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ. 3.
Τµήµατος, Συνέλευση
Διερεύνηση της δυνατότητας υποστήριξης του
Τµήµατος
προγράµµατος πρακτικής άσκησης µε ιδίους
πόρους των φορέων.

31/12/2021

Δράσεις:
1. Επικαιροποίηση και συντήρηση του ιστότοπου
των αποφοίτων του Τµήµατος. 2.Διαχείριση των
προσωπικών δεδοµένων των αποφοίτων µε
σεβασµό στο GDPR. 3.Παρουσία του Τµήµατος
στα κοινωνικά δίκτυα.
Γραµµατεία και προσωπικό
4.Διοργάνωση συναντήσεων (reunion) των
του Τµήµατος
αποφοίτων.
5. Διεξαγωγή έρευνας για την επαγγελµατική
σταδιοδροµία των αποφοίτων και την καταγραφή
της γνώµη τους ως προς τα δυνατά και αδύνατα
σηµεία της εκπαίδευσής τους στο Τµήµα στην
διαδικασία εύρεσης εργασίας

31/12/2021

Δράσεις: 1.Δηµιουργία περιοδικής ηλεκτρονικής
έκδοσης (Newsletter) και διάθεσή της µέσω της Πρόεδρος, µέλη ΔΕΠ και
ιστοσελίδας του Τµήµατος και άλλων κοινωνικών προσωπικό του Τµήµατος
δικτύων.

31/08/2021

Γ1. Ενίσχυση
οικονοµικών πόρων

Γ1.1. Προσέλκυση δωρεών

Γ2.1. Αύξηση της κινητικότητας, επικοινωνίας
και συνεργασίας µε προσωπικό αντίστοιχων
καθηκόντων σε άλλα πανεπιστήµια της
Ελλάδας και του εξωτερικού
Γ2. Βελτίωση των
διαθέσιµων
ανθρώπινων πόρων
και υπηρεσιών

Γ2.2 Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και
της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών
από το Τµήµα

Πλήθος δωρεών
Γ1.1.1

0

1

Πλήθος υπαλλήλων & µελών
ΔΕΠ σε κινητικότητα
Γ2.1.1

4

3

Ποσοστό µετακινούµενων
υπαλλήλων & µελών ΔΕΠ
Γ2.1.2

Ποσοστό υπηρεσιών που
διεξάγονται πλήρως
ηλεκτρονικά
Γ2.2.1

Δράσεις: 1.Προσέλκυση, καταγραφή και προβολή Πρόεδρος, µέλη ΔΕΠ και
των δωρεών
προσωπικό του Τµήµατος

Δράσεις: 1.Καταγραφή και δηµιουργία πλαισίου
κινητικότητας µελών ΔΕΠ, διοικητικού και
εργαστηριακού προσωπικού
15%

25%

Πρόεδρος, µέλη ΔΕΠ και
προσωπικό του Τµήµατος

31/08/2021

31/12/2021

10%

50%

Δράσεις:
1. Βελτίωση του ιστότοπου του Τµήµατος.
2.Δηµιουργία νέων ψηφιακών (ή µη) υπηρεσιών
Πρόεδρος, προσωπικό,
προς τους φοιτητές ανάλογα µε τις εκάστοτε
επιτροπή ιστοσελίδας
ανάγκες.
Τµήµατος
3."Ανοικτά Δεδοµένα" - καταγραφή και
αξιοποίηση εγγράφων και δεδοµένων του
Τµήµατος

31/12/2021

