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ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 



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- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜ Α 

(Πότε;) 

Σ1: 
Εκπαίδευση 
υψηλού 
επιπέδου σε 
όλα τα πεδία 
του ΠΠΣ της 
Σχολής 
Πολιτικών 
Μηχανικών 

Σ1.1: Αναβάθμιση 
της  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

ΕΔ1.1 Αριθμός 
επικαιροποιήσεων 
πτυχών ΠΠΣ 
 

– 1 

• Αποτίμηση της πραγματικά 
διδασκομένης ύλης σε σχέση 
με αυτή που αποτυπώνεται ως 
περιεχόμενο μαθήματος στον 
Οδηγό Σπουδών. 

• Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ του 
Τμήματος των στοιχείων 
αξιολόγησης των διδασκόντων 
από τους φοιτητές 

• Λειτουργία Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ΠΠΣ με 
προσωπικότητες του 
ακαδημαϊκού, ερευνητικού και  
τεχνοκρατικού χώρου 

• Ενημέρωση και ενθάρρυνση 
ιδιαίτερα των νέων μελών ΔΕΠ 
αλλά  και των παλαιοτέρων για 
συμμετοχή τους σε σεμινάρια 
σύγχρονων μεθοδολογιών 
αποτελεσματικής και 
ελκυστικής για τους φοιτητές 
διδασκαλίας και συναφών 
προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ 

• Αναβάθμιση των υποδομών και 
συνεχής επικαιροποίηση των 
προσφερομένων 
εργαστηριακών ασκήσεων 

• Ενσωμάτωση στο σύνολο των 
μαθημάτων πρακτικής 
εφαρμογής σε πραγματικές 
περιπτώσεις των βασικών 
θεωρητικών γνώσεων 

• Έμφαση σε πιο πρακτικά 
θέματα πολιτικού μηχανικού 
με χρήση εργασιών που 
εστιάζουν στην πρακτική 
εφαρμογή 

• Πρόεδρος-Συνέλευση 
Τμήματος 

• ΟΜ.Ε.Α. Τμήματος 

• Επιτροπή Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών 

• Διευθυντές/ 
Διευθύντριες Τομέων – 
Γενικές Συνελεύσεις 
Τομέων 

31/12/2023 

Δ1.4.21-211 Ετήσιο 
ποσοστό φοιτητών 
διάρκειας φοίτησης έως 
ν έτη (ενεργών) 

73% 75% 31/12/2023 

ΕΔ1.2 Ποσοστό 
μαθημάτων που 
ενσωματώνουν 
προσεγγίσεις πρακτικής 
εφαρμογής στο σύνολο 
των μαθημάτων 

60% 70% 31/12/2023 



  

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- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜ Α 

(Πότε;) 

• Ενθάρρυνση για κριτική και 
δημιουργική σκέψη και της 
ανάληψης πρωτοβουλιών 

• Αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών  και ενδυνάμωση 
των περιεχομένων των 
μαθημάτων με τις νέες 
εξελίξεις στην εφαρμογή των 
σχετικών τεχνολογιών 

Μείωση της διάρκειας λήψης 
πτυχίου ως ακολούθως: 

• Ενθάρρυνση των προπτυχιακών 
φοιτητών για παρακολούθηση 
των διαλέξεων των μαθημάτων 

• Ενίσχυση και επέκταση του 
θεσμού του Καθηγητή 
Συμβούλου 

Σ1.2: Στελέχωση  σε 
ανθρώπινο 
δυναμικό και 
ανάπτυξη του 
Τμήματος σε νέα 
γνωστικά 
αντικείμενα 

Δ1.3.09-211 Ετήσιο 
ποσοστό προσλήψεων 
μελών ΔΕΠ 

4%  
(2020-2021) 

12% 
• Ενέργειες για πρόσληψη νέων 

μελών ΔΕΠ 

• Πρόεδρος-Συνέλευση 
Τμήματος 

• ΟΜ.Ε.Α. Τμήματος 

• Επιτροπή Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών 

• Διευθυντές/ 
Διευθύντριες   Τομέων – 
Γενικές Συνελεύσεις 
Τομέων 

31/12/2023 

Δ1.3.10-211 Ετήσιο 
ποσοστό προσλήψεων 
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

25%  
(2020-2021) 

25% 
• Ενέργειες για πρόσληψη νέων   

μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
31/12/2023 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε  

ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜ Α 

(Πότε;) 

Σ2: Παραγωγή 
έρευνας 
υψηλού 
επιπέδου σε 
όλα τα πεδία 
των επιστημών 
Πολιτικού 
Μηχανικού και 
προώθηση της 
αριστείας 

Σ2.1: Προώθηση 
της υψηλού 
επιπέδου  έρευνας 
και σύνδεσή της 
με την 
εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Δ3.02 Ετήσιο πλήθος 
υπό εκπόνηση 
Διδακτορικών  
Διατριβών 

7  
(2020-2021) 

9 

• Συστηματική ενημέρωση για 
δυνατότητες υποβολής 
προτάσεων σε ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα 

• Αναζήτηση συνεργασιών με  
φορείς και επιχειρήσεις σε 
περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο 

• Συνεργασία με τη διοίκηση του 
Ιδρύματος για την υποστήριξη 
υποδομών 

• Συμμετοχή σε 
ενδοπανεπιστημιακά και 
διεθνή ερευνητικά δίκτυα. 

• Σύσταση Επιτροπής  
Ανάπτυξης, Προβολής και 
Διαφάνειας του Τμήματος 

• Σύσταση Επιτροπής Σύνδεσης 
με την Οικονομία του Τόπου 
του Τμήματος 

• Ερευνητικές ομάδες 
Τμήματος 

31/12/2023 

Σ2.2: Καταγραφή 
και  προβολή των 
ερευνητικών 
επιδόσεων του 
Τμήματος 

Δ3.36 Μέσο συνολικό 
πλήθος εργασιών σε 
επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές ανά μέλος 
ΔΕΠ 

15 17 • Συστηματική καταγραφή των 
ερευνητικών επιδόσεων 

• Ενίσχυση υποδομών 

• Ενίσχυση σε υψηλού επιπέδου 
ακαδημαϊκό προσωπικό 

• Προβολή σημαντικών 

• επιδόσεων και βραβείων με 
ανακοινώσεις του Τμήματος 
και  της Κοσμητείας 

• Συμμετοχή σε διεθνείς 
κατατάξεις 

• Ερευνητικές ομάδες 
Τμήματος 

• ΟΜΕΑ Τμήματος 

• Πρόεδρος/Συνέλευση 
Τμήματος 

• Επιτροπή Ανάπτυξης, 
Προβολής και 
Διαφάνειας του 
Τμήματος 

31/12/2023 

Δ3.39 + Δ3.40 Μέσο 
συνολικό πλήθος 
ανακοινώσεων σε 
πρακτικά συνεδρίων με 
και χωρίς κριτές ανά 
μέλος ΔΕΠ 

24 30 31/12/2023 

Δ3.45 Μέσο συνολικό 
πλήθος αναφορών ανά 
μέλος ΔΕΠ 

368 370 31/12/2023 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε  

ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜ Α 

(Πότε;) 

Σ3: 
Ισχυροποίηση 
της 
εξωστρέφειας 
του ΠΠΣ και 
σύνδεση της 
εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με 
την αγορά 
εργασίας 

Σ3.1: Ενίσχυση της 
Πρακτικής 
Άσκησης 

Δ4.15 Ποσοστό 
συμμετοχής στην  
πρακτική άσκηση 

1.9% 2.5% 

• Διασφάλιση περισσότερων 
χρηματοδοτούμενων θέσεων 
μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

• Διερεύνηση εναλλακτικών 
τρόπων χρηματοδότησης της 
Πρακτικής Άσκησης 

• Ενημέρωση φοιτητών 

• Αναζήτηση περισσότερων 
συνεργαζόμενων ΦΥΠΑ 

• Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης Τμήματος 

• Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης Ιδρύματος 

31/12/2023 ΕΔ3.1 Αριθμός 
φοιτητών που 
συμμετέχουν στο 
μάθημα Πρακτική 
Άσκηση 

27  
(2021-2022) 

35 

Σ3.2: Διοργάνωση 
ετήσιων 
στοχευμένων 
θεματικών 
ημερίδων 

ΕΔ3.2 Αριθμός 
Θεματικών  ημερίδων 

– 1 

• Συνεργασία με επιστημονικούς 
φορείς 

• Συνεργασία με τοπικούς φορείς 

• Συνεργασία με παραγωγικές 
μονάδες 

• Πρόεδρος Τμήματος 31/12/2023 

Σ3.3: Ενίσχυση των 
δράσεων Erasmus 

Δ4. 34 Ετήσιο ποσοστό 
εξερχόμενων  φοιτητών 
ERASMUS στο σύνολο 
των ενεργών φοιτητών 

0.15% 
(2020-2021) 

1% 

• Ενημέρωση φοιτητών για τις 
δράσεις Erasmus 

• Προώθηση των ενεργειών 
ενημέρωσης εισερχομένων 

• Ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις 
δράσεις Erasmus 

• Προώθηση των ενεργειών 
ενημέρωσης εισερχομένων 

• Πρόεδρος Τμήματος 

• Επιτροπή Erasmus, 
Αναγνώρισης 
Μαθημάτων 

31/12/2023 Δ4.35 Ετήσιο ποσοστό 
εισερχόμενων φοιτητών 
ERASMUS ως προς το 
σύνολο  των ενεργών 
φοιτητών 

0.1%  
(2020-2021) 

1% 

Σ3.4: Σταθερή 
σύνδεση και 
επικοινωνία της 
Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών με 
τους  αποφοίτους 
του 

ΕΔ3.3 Δημιουργία 
σελίδας  Alumni του 
Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών 

– 1 
• Ενημέρωση για τη σελίδα 

Alumni στους τελειόφοιτους 
και  απόφοιτους 

• Πρόεδρος Τμήματος 

• Εκπρόσωποι φοιτητών 
στα όργανα/επιτροπές 
του Τμήματος 

• Επιτροπή Βιβλιοθήκης, 
Υπολογιστών, Δικτύων, 
Ιστοσελίδας και Αρχείο 

• Τμήμα Διασύνδεσης 
Διαμεσολάβησης και 
Καινοτομίας 

• Επιτροπή Ανάπτυξης, 
Προβολής και 
Διαφάνειας 

31/12/2023 



 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε  

ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜ Α 

(Πότε;) 

Σ4: Συνεχής 
θεσμική 
αξιολόγηση 
του ΠΠΣ και 
διασφάλιση 
ποιότητας 

Σ4.1: Ενθάρρυνση 
και  ενίσχυση της 
διαδικασίας 
ηλεκτρονικής 
αξιολόγησης από 
φοιτητές 

ΕΔ4.1 Ετήσιος αριθμός 
συμπληρωμένων 
ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων             από 
προπτυχιακούς 
φοιτητές 

2561 
(2020-2021) 

2800 

• Ενημέρωση για τη διαδικασία 
και τη σπουδαιότητα της 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές 

• ΟΜΕΑ Τμήματος 

• Εκπρόσωποι φοιτητών 
στα όργανα/επιτροπές 
του Τμήματος 

• Επιτροπή Βιβλιοθήκης, 
Υπολογιστών, Δικτύων, 
Ιστοσελίδας και Αρχείου 

31/12/2023 


