ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)
Στόχος 1: Βελτίωση αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος ΔΕΟ σε Εθνικό και
Διεθνές επίπεδο
Ο στόχος αυτός σχετίζεται με τη συστηματική δημοσιοποίηση, προβολή και
προώθηση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Σχολής ΣΚΕ και του προπτυχιακού
προγράμματος ΔΕΟ του Ε.Α.Π., και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις
Δράσεις:
1) Συστηματική δημοσιοποίηση και προβολή του περιεχομένου, των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του ΠΣ ΔΕΟ, των αποκτούμενων δεξιοτήτων, καθώς και των
προοπτικών απασχόλησης αποφοίτων , μέσω:
 Συμμετοχής και εκπροσώπησης σε ημερίδες, –εκδηλώσεις σχετικές με την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προβολή των ΑΕΙ, π.χ. spoudase, ΔΕΘ
κ.λπ.
 Συστηματικής προβολής με κατάλληλες καταχωρήσεις στα media
δημιουργίας διαφημιστικών φυλλαδίων και προώθησή τους σε fora,
εκδηλώσεις κ.λπ.
2) Συστηματική δημοσιοποίηση, προβολή και προώθηση του συνόλου των
δραστηριοτήτων της Σχολής ΣΚΕ του Ε.Α.Π., που σχετίζονται με το
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών της, το πλαίσιο διασφάλισης
ποιότητας που διέπει την οργάνωσή της, την κοινωνική αποστολή της κ.λπ.,
μέσω κατάλληλης παρουσίας στα ΜΜΕ και διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων
(Open Days, ημερίδων, παρουσιάσεων, ομιλιών).
3) Δημιουργία κοινότητας αποφοίτων (alumni) και διασύνδεση μεταξύ τους, καθώς
και με το ΠΣ, τη ΣΚΕ και το ΕΑΠ.
Στόχος 2: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Δράσεις:
1) Επικαιροποίηση και ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού.
Ανάπτυξη συμπληρωματικού υλικού με σκοπό τη μεγαλύτερη κατανόηση και
επεξεργασία εννοιών και μεθόδων.
2) Αύξηση της συχνότητας συστηματικής επικοινωνίας φοιτητών –διδασκόντων.
Η δράση αυτή έχει σκοπό τη λεπτότερη διαμέριση και επεξεργασία της
διδακτέας ύλης και την μεγαλύτερη υποστήριξη των φοιτητών κατά τη μελέτη
τους.
3) Διερεύνηση της πιλοτικής εφαρμογής της προαιρετικής εξέτασης Α’ μέρους
της ύλης το Φεβρουάριο για μία θεματική ενότητα του προγράμματος με
σκοπό την καλύτερη οργάνωση της μελέτης και απόδοση στις εξετάσεις.

4) Προσφορά σεμιναρίων ψηφιακών και βιβλιοθηκονομικών δεξιοτήτων και
αξιοποίηση των πόρων της βιβλιοθήκης.
5) Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες
αξιολόγησης του ιδρύματος μέσω της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και
Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) (meae.eap.gr)
6) Διαρκής επικαιροποίηση του πακέτου φοιτητή με σύγχρονο διδακτικό υλικό
που ακολουθεί τις προδιαγραφές για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική
διαδικασία με επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του.
Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού
με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του.
7) Διερεύνηση ενίσχυσης συστήματος υποτροφιών. Ενθάρρυνση φοιτητών για
συμμετοχή στις ΟΣΣ και στις εργασίες τους
Στόχος 3: Σύνδεση με την Κοινωνία και την Αγορά Εργασίας
Επιδιώκεται η επικοινωνία της επιστήμης, η διοχέτευση της παραγόμενης γνώσης
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η ανάπτυξη δράσεων προετοιμασίας των
φοιτητών για ένταξή τους στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η
καλλιέργεια των σχέσεων με απόφοιτους. Ο στόχος αυτός επίσης σχετίζεται με τη
συστηματική δημοσιοποίηση, προβολή και προώθηση του συνόλου των
δραστηριοτήτων της Σχολής ΣΚΕ και του περιεχομένου του προπτυχιακού
προγράμματος ΔΕΟ του Ε.Α.Π., στο ευρύ κοινό και τη βελτίωση του ρυθμού
απορρόφησης των αποφοίτων του Προγράμματος ΔΕΟ στην αγορά εργασίας.
Δράσεις:
1) Συστηματική δημοσιοποίηση, προβολή του περιεχομένου και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του ΠΣ ΔΕΟ, των αποκτούμενων δεξιοτήτων, των δράσεων,
καθώς και των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων, των
επαγγελματικών προοπτικών η/και της συνέχισης της εκπαίδευσης, σε υψηλότερο
επίπεδο, των αποφοίτων του.

2) Συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (dasta.eap.gr), Γραφείο
Διασύνδεσης (career.eap.gr), Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(mke.eap.gr) για τη σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ με την αγορά
εργασίας.
3)

Συστηματική δημοσιοποίηση, προβολή και προώθηση του συνόλου των
δραστηριοτήτων της Σχολής ΣΚΕ του Ε.Α.Π., που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό
και ερευνητικό έργο της Σχολής, το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας που διέπει την
οργάνωσή της, την κοινωνική αποστολή της κ.λπ., μέσω κατάλληλης παρουσίας στα
ΜΜΕ και διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων (ημερίδων, παρουσιάσεων, ομιλιών).

Στόχος 4: Διασφάλιση του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων του συνεργαζόμενου
διδακτικού προσωπικού
Το ΕΑΠ διασφαλίζει το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του διδακτικού του
προσωπικού, εφαρμόζει αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσληψη,
την επιμόρφωση και την περαιτέρω εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού.
Δράσεις:
1) Εφαρμογή κινήτρων (κριτήρια αξιολόγησης) για την προσέλκυση μελών ΔΕΠ
και νέων επιστημόνων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης για την παροχή
εκπαιδευτικού έργου στις Θεματικές Ενότητες του ΠΣ ΔΕΟ
2) Διαρκής επιμόρφωση των διδασκόντων στη μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης και στη χρήση νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών εργαλείων
3) Διασφάλιση υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου ΣΕΠ
4) Παροχή κινήτρων για την αύξηση της ποσότητας και ποιότητας του
ερευνητικού έργου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚ
ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ
(δείκτης)

ΣΤ.1
Βελτίωση
αναγνωρισιμό
τητας του
Προγράμματο
ς ΔΕΟ σε
Εθνικό και
Διεθνές
επίπεδο

ΣΤ.1.1 Ενίσχυση της
δημοσιοποίησης,
προβολής και προώθησης
του συνόλου των
δραστηριοτήτων του ΠΣ
ΔΕΟ του Ε.Α.Π.

Δ.1.1.1
Ποσοστό
διανεμημένων
leaflets
παρουσίασης
ΕΑΠ/ΠΣ επί του
συνόλου των
εισακτέων

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(Τρέχουσ
α τιμή)

10%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ

30%

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
/ ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να
κάνουμε για να
πετύχουμε τα
προσδοκόμε να
αποτελέσματ α;)

1. Εντατικοποίηση της
δημοσιοποίησης και
προβολής του
περιεχομένου, των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων του ΠΣ
ΔΕΟ, των αποκτούμενων
δεξιοτήτων, καθώς και
των προοπτικών
απασχόλησης αποφοίτων,
μέσω:

ΥΠΕΥΘΥ
ΝΟΤΗ
ΤΕΣ
(Ποιος
αναλαμβάν
ει
κάθε
ενέργεια;)

ΧΡΟΝ
/ΜΑ
(ολοκ
λήρωσ
η
Πότε;)

Τμήμα
Δημοσίων και 12/20
Διεθνών
Σχέσεων/
Διευθυντής
ΠΣ
ΔΕΟ/Συντονισ
τές ΘΕ ΠΣ
ΔΕΟ

Συμμετοχής και
εκπροσώπησης σε
ημερίδες, –εκδηλώσεις
σχετικές με την
τριτοβάθμια εκπαίδευση
και την προβολή των
ΑΕΙ, π.χ. spoudase, ΔΕΘ
κ.λπ.
Συστηματικής προβολής
με κατάλληλες
καταχωρήσεις στα media
δημιουργίας
διαφημιστικών
φυλλαδίων και
προώθησή τους σε fora,
εκδηλώσεις κ.λπ.

Δ.1.1.2
Αριθμός ΘΕ με
ερευνητικές
δραστηριοτήτες

15Θ.Ε.

15Θ.Ε.

2. Συστηματική
δημοσιοποίηση, προβολή
και προώθηση του
συνόλου των
δραστηριοτήτων της
Σχολής ΣΚΕ του Ε.Α.Π.,
που σχετίζονται με το
εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο των
μελών της, το πλαίσιο
διασφάλισης ποιότητας
που διέπει την οργάνωσή
της, την κοινωνική
αποστολή της κ.λπ.,
μέσω κατάλληλης
παρουσίας στα ΜΜΕ και
διοργάνωσης σχετικών
εκδηλώσεων (Open
Days, ημερίδων,
παρουσιάσεων, ομιλιών).
Καταμέτρηση και
προβολή των
ΔΠΣ, ΣΥΝ
12/20
ερευνητικών
ΘΕ ΔΕΟ,
δραστηριοτήτων του ΠΣ. Β/ΔΠΣ ή
Portal Officer
ΔΕΟ

ΣΤ.1.2 Δημιουργία
κοινότητας
αποφοίτων
(alumni) και
διασύνδεση μεταξύ
τους, καθώς και με
το ΠΣ, τη ΣΚΕ και το
ΕΑΠ.

Πρόταση δημιουργίας
κοινότητας αποφοίτων
του ΠΣ ΔΕΟ από την
ΕΠΣ του ΔΕΟ.

Δ.1.2.1
Δημιουργία κοινότητας
αποφοίτων ΠΠΣ ΔΕΟ

Δημιουργία κοινότητας
και συμμετοχή όλων των
ΘΕ.
Δ.1.2.2
Ποσοστό
συμμετοχής
αποφοίτων επί του
συνόλου αποφοίτων

ΣΤ.2
Ενίσχυση της
αποτελεσματι
κότητας της
παρεχόμενης
εκπαίδευσης

ΣΤ.2.1 Επικαιροποίηση
και ανάπτυξη νέου
εκπαιδευτικού υλικού.

ΣT.2.2 Αύξηση της
συχνότητας
συστηματικής

Δ.2.1.1
Ποσοστό επί του
συνόλου των
διαφανειών για
κάθε Θ.Ε.

Δ.2.2.1
Φορές επικοινωνίας

27%

30%

10%

15%

10

15

επικοινωνίας φοιτητών διδασκόντων

ΣT2.3 Ενίσχυση των
ψηφιακών και
βιβλιοθηκονομικών
δεξιοτήτων.

Διασύνδεση των μελών
με το ΠΣ και τους
ενεργούς φοιτητές με
στόχο την από κοινού
αντιμετώπιση των
προβλημάτων των
αποφοίτων, τη
συμμετοχή τους σε
επιστημονικές
εκδηλώσεις του ΠΣ κ.ά.

Τμήμα
Φοιτητικής
Μέριμνας
και
αποφοίτων
(τέως
ΔΑΣΤΑ)

Τμήμα
φοιτητικής
Μέριμνας

12/20

12/20

Ανάπτυξη ή/και
ΔΠΣ, ΣΥΝ ΘΕ 12/20
επικαιροποίηση
συμπληρωματικού υλικού
με σκοπό τη μεγαλύτερη
κατανόηση και
επεξεργασία εννοιών και
μεθόδων
Λεπτότερη διαμέριση και
επεξεργασία της
διδακτέας ύλης.

ΣΥΝ ΘΕ, ΣΕΠ
12/20
ΘΕ

Συχνότερη υποστήριξη
των φοιτητών κατά τη
μελέτη τους.
Δ.2.3.1
Αριθμός σεμιναρίων
ενίσχυσης

4

5

Προσφορά σεμιναρίων
ψηφιακών και
βιβλιοθηκονομικών
δεξιοτήτων στο ΕΑΠ.

Τμήμα
βιβλιοθήκης

12/20

Αξιοποίηση των πόρων
της βιβλιοθήκης
ΣT2.4 Αύξηση του
ποσοστού συμμετοχής των
φοιτητών στις διαδικασίες
αξιολόγησης του
ιδρύματος μέσω της
Μονάδας Εσωτερικής
Αξιολόγησης και
Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ)
(meae.eap.gr)
ΣT2.5 Επικαιροποίηση του
πακέτου φοιτητή με
σύγχρονο διδακτικό υλικό.

Δ.2.4.1
Ποσοστό συμμετοχής
φοιτητών επί αυτών που
έχουν δικαίωμα
συμμετοχής

52.88%

Δ.2.5.1
10%
Ποσοστό επί του
υφιστάμενου διδακτικού
υλικού
Δ.2.5.2
Ποσοστό συγγραφής
νέων σημειώσεων,
αλλαγής
βιβλίων

5%

55%

12%

7%

Ενθάρρυνση των
φοιτητών από τα μέλη
ΣΕΠ ώστε να αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των
φοιτητών που
συμμετέχουν στην
αξιολόγηση των ΘΕ
Επεξεργασία των
αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης
εκπαιδευτικού υλικού με
στόχο το σχεδιασμό
δράσεων βελτίωσης.
Προτάσεις
επικαιροποίησης από
ΟΔΠ.
Εγκρίσεις
επικαιροποίησης πακέτου
φοιτητή (από ΕΠΣ, ΣΚΕ
και ΔΕ) με σύγχρονο
διδακτικό υλικό που θα
ακολουθεί τις
προδιαγραφές της εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης.

ΔΠΣ, ΣΥΝ ΘΕ, 12/20
Β/ΣΥΝ ΘΕ,
ΣΕΠ ΘΕ

12/20
ΣΥΝ ΘΕ,
Β/ΣΥΝ ΘΕ,
ΣΕΠ ΘΕ

Επικαιροποίηση πακέτου
από αρμόδια διοικητικά
και εκπαιδευτικά όργανα.
ΣΤ2.6 Περιορισμός της
διάρκειας σπουδών

Δ.2.6.1
Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών διάρκειας
φοίτησης έως ν έτη

70,44%

71%

(Δείκτης ΟΠΕΣΠ: Δ.
4.21)
Δ.2.6.2
Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών διάρκειας
φοίτησης πάνω από ν+2
έτη.

11,42%

11%

7,99%

9%

(Δείκτης ΟΠΕΣΠ: Δ.
4.23)

Διερεύνηση της
πιλοτικής εφαρμογής της
προαιρετικής εξέτασης
Α’ μέρους της ύλης το
Φεβρουάριο για μία
θεματική ενότητα του
προγράμματος με σκοπό
την καλύτερη οργάνωση
της μελέτης και απόδοση
στις εξετάσεις.

ΕΠΣ ΔΕΟ,
ΣΚΕ, ΔΕ

12/20

Τμήμα
εκπαίδευσης

12/20

Διερεύνηση
ενίσχυσης
συστήματος υποτροφιών.
Ενθάρρυνση
φοιτητών
για συμμετοχή στις ΟΣΣ
και στις εργασίες τους

Δ.2.6.3
Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων κανονικής
διάρκειας σπουδών.
(Δείκτης ΟΠΕΣΠ: Δ.
4.36)
Δ.2.6.4
28,99%
Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων μη
κανονικής διάρκειας
σπουδών (πάνω από ν+2
έτη)

28%

(Δείκτης ΟΠΕΣΠ: Δ.
4.42)

ΣΤ. 3 :
Σύνδεση με
την Κοινωνία
και την Αγορά
Εργασίας

ΣΤ.3.1 Ενίσχυση της
δημοσιοποίησης, προβολής
του περιεχομένου και των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων του ΠΣ
ΔΕΟ, των αποκτούμενων
δεξιοτήτων, των δράσεων,
καθώς και των
κατοχυρωμένων
επαγγελματικών
δικαιωμάτων, των
επαγγελματικών
προοπτικών η/και της
συνέχισης της
εκπαίδευσης, σε
υψηλότερο επίπεδο, των
αποφοίτων του.
ΣΤ3.2
Αύξηση της προβολής των
δραστηριοτήτων του ΠΣ
ΔΕΟ του Ε.Α.Π., που
σχετίζονται με το έργο του
ΠΣ

Δ.3.1.1
Ποσοστό περιεχομένου
προβολής που έχει
δημοσιευθεί επί του
συνόλου του
περιεχομένου προβολής

Δ.3.2.1
Αριθμός εκδηλώσεων

100%

0

100%

4

Συστηματική
δημοσιοποίηση, προβολή
του περιεχομένου και των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων του ΠΣ
ΔΕΟ, των αποκτούμενων
δεξιοτήτων, των
δράσεων, καθώς και των
κατοχυρωμένων
επαγγελματικών
δικαιωμάτων, των
επαγγελματικών
προοπτικών η/και της
συνέχισης της
εκπαίδευσης, σε
υψηλότερο επίπεδο, των
αποφοίτων του.
Συστηματική
δημοσιοποίηση, προβολή
και προώθηση του
συνόλου των
δραστηριοτήτων της
Σχολής ΣΚΕ του Ε.Α.Π.,
που σχετίζονται με το
εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο της
Σχολής, το πλαίσιο
διασφάλισης ποιότητας
που διέπει την οργάνωσή
της, την κοινωνική
αποστολή της κ.λπ.,
μέσω κατάλληλης
παρουσίας στα ΜΜΕ και
διοργάνωσης σχετικών

Διευθυντής
ΠΣ, Τμήμα
12/20
Δημοσίων
Σχέσεων του
ΕΑΠ

εκδηλώσεων (ημερίδων,
παρουσιάσεων, ομιλιών).
ΣΤ 4:
Διασφάλιση
του επίπεδου
γνώσεων και
ικανοτήτων
του
συνεργαζόμε
ν ου
διδακτικού
προσωπικού

ΣT4.1 Βελτίωση
κινήτρων (κριτήρια
αξιολόγησης) για την
προσέλκυση μελών
ΔΕΠ και νέων
επιστημόνων υψηλής
επιστημονικής
κατάρτισης για την
παροχή
εκπαιδευτικού έργου
στις Θεματικές
Ενότητες του ΠΣ
ΔΕΟ
ΣT4.2 Ενίσχυση της
μεθοδολογίας της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης
και στη χρήση νέων
τεχνολογιών και
εκπαιδευτικών εργαλείων

Δ.4.1.1
Αριθμός
800
προσωποποιημένων
μηνυμάτων emails [τα
κριτήρια ορίζονται από τη
ΔΕ του ΕΑΠ και
εφαρμόζονται από τις
επιτροπές αξιολόγησης]

1000

Εφαρμογή Πλαισίου

Δ.4.2.1
Αριθμός ΟΔΠ/σεμιναρίων
3

Δημιουργία νέου
πλαισίου προκήρυξης και
μοριοδότησης μελών
ΣΕΠ.

4

Επιμόρφωση των
διδασκόντων στη
μεθοδολογία της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης
και στη χρήση νέων
τεχνολογιών και
εκπαιδευτικών εργαλείων

Διευθυντής
ΠΣ, ΔΕ,
Επιτροπές
αξιολόγησης.

12/20

Διευθυντής
ΠΣ, Τμήμα
12/20
εγκαταστάσεω
ν

Διενέργεια ΟΔΠ με
αντικείμενο -μεταξύ
άλλων- τον εμπλουτισμό
των συγκεκριμένων
γνώσεων.
ΣΤ4.3 Διασφάλιση
υψηλής ποιότητας
ερευνητικού έργου
ΣΕΠ

ΣΤ4.4 Ενίσχυση
κινήτρων για την
αύξηση της ποσότητας
και ποιότητας του
ερευνητικού έργου

50
Δ.4.3.1
Αριθμός των
επιστημονικών
δημοσιεύσεων των μελών
ΣΕΠ

60

Δ.4.4.1
1%
Αριθμός αδειών για
συμμετοχή σε συνέδρια,
% δαπανών για
χρηματοδότηση
συμμετοχής σε συνέδρια

1,5%

Ενθάρυνση των μελών
ΣΕΠ για δημιουργία
ερευνητικών δράσεων
και συνέργειας με άλλα
μέλη ΣΕΠ.

Διευθυντής
ΠΣ,
Συντονιστές

Αίτημα προς ΔΕ για
ενίσχυση
χρηματοδότησης
συμετοχής σε συνένδρια.

Διευθυντής
ΠΣ, ΣΥΝ
ΘΕ,
Κοσμήτορα
ς Σχολής,
ΔΕ

12/20

12/20

Πίνακας ακρωνύμιων
Ακρωνύμιο
ΕΑΠ
ΔΕ
ΣΚΕ
Κοσμητεία ΣΚΕ

ΔΕΟ
ΠΣ
Διευθυντής ΠΣ
ΕΠΣ

ΘΕ

ΣΥΝ ΘΕ
ΟΔΠ

ΟΣΣ

ΗΛΕ ΟΣΣ
ΜΕΑΕ

Περιγραφή
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ. Αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση και τη λειτουργία του
Ιδρύματος.
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Προσφέρει τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά ΠΣ του
κλάδου των Κοινωνικών Επιστημών.
Επιτροπή Σχολής: Θεσμικό όργανο της Σχολής για αποφάσεις και εισηγήσεις προς τη ΔΕ.
Προεδρεύει ο Κοσμήτωρ και συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ των Προγραμμάτων
Σπουδών της Σχολής.
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»
Πρόγραμμα Σπουδών
Ο Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών. Θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί με τον
Πρόεδρο τμήματος που παρέχει μόνο ένα ΠΣ
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Θεσμικό όργανο του Προγράμματος Σπουδών για
αποφάσεις και εισηγήσεις προς τη Σχολή. Απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΣ ο οποίος
προεδρεύει και τους Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων του ΠΣ.
Θεματική Ενότητα. Σε αυτή γράφεται για να παρακολουθήσει ο φοιτητής και περιλαμβάνει
τρία περίπου διδακτικά αντικείμενα (τρία μαθήματα συμβατικού ΠΣ). Συντονίζεται από
έναν καθηγητή (Συντονιστής). Διδάσκεται από πολλούς καθηγητές-μέλη Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) κάθε ένας από τους οποίους αναλαμβάνει ένα τμήμα
από 15 έως και 36 άτομα.
Συντονιστής μίας ΘΕ.
Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού. Θεσμικό όργανο της Θεματικής Ενότητας για αποφάσεις
και εισηγήσεις προς την ΕΠΣ. Απαρτίζεται από τον Συντονιστή του ΠΣ ο οποίος
προεδρεύει και τους διδάσκοντες (μέλη ΣΕΠ) των τμημάτων της ΘΕ.
Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Λαμβάνει χώρα 5 φορές περίπου ανά έτος και
αντιστοιχίζεται με τη διδασκαλία μαθήματος σε ένα συμβατικό ΠΣ, παρόλο βέβαια που δεν
έχει το ίδιο αντικείμενο/στόχο. Συμμετέχει ένα μέλος ΣΕΠ και οι φοιτητές του τμήματος.
Ηλεκτρονική ΟΣΣ. Γίνεται από απόσταση με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης. Ανεξάρτητη Μονάδα που
συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ και το Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για
τη διασφάλιση ποιότητας, διενεργεί αξιολογήσεις φοιτητών, επεξεργάζεται και παρέχει
στατιστικά στοιχεία και υποστηρίζει αξιολογήσεις/πιστοποιήσεις.

