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Β6. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2019-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ και προγραμματισμός δράσεων
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Aναβάθμιση του
εκπαιδευτικού
έργου & ενίσχυση
των επιδόσεων των
φοιτητών

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διασφάλιση της
ακαδημαϊκής
ποιότητας στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
(Αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης
ολοκλήρωσης των
σπουδών)

ΜΕΤΡΗΣΗ
(δείκτης)

Δ4.21
Μέσο ετήσιο
ποσοστό
φοιτητών
διάρκειας
φοίτησης έως ν
έτη

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(τρέχουσα
τιμή)

89,52%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ

91%

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε
για να πετύχουμε τα
προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)
Μελέτη και ανάλυση των
στοιχείων που
προκύπτουν από τα
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης των
μαθημάτων. Βελτίωση
της εκπαιδευτικής
διαδικασίας
λαμβάνοντας υπόψη την
αξιολόγηση των
φοιτητών. Αξιοποίηση
των εργαλείων
ασύγχρονης και
σύγχρονης εκπαίδευσης
για βελτίωση της
πρόσβασης και της
συμμετοχής των
φοιτητών στα μαθήματα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει
κάθε ενέργεια;)

Επιτροπή ΠΠΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
(Πότε;)

31/08/2021
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Δ.4.51
Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών
διάρκειας
φοίτησης από ν
έως ν+1 έτη

1,81%

1,5%

Εβδομαδιαία ακρόαση
φοιτητών/φοιτητριών
που θα οδηγήσει σε
στοχευμένες δράσεις
ενίσχυσης των
επιδόσεων των
φοιτητών/τριών.
Ενδυνάμωση του θεσμού
του συμβούλου
σπουδών.
Ενίσχυση του θεσμού
του ακ. συμβούλου.
Αξιοποίηση των
εργαλείων ασύγχρονης
και σύγχρονης
εκπαίδευσης για
βελτίωση της πρόσβασης
και της συμμετοχής των
φοιτητών στα μαθήματα.
Βελτίωση της
ενημέρωσης και
πληροφόρησης των
φοιτητών για το
πρόγραμμα σπουδών και
το περιεχόμενο των
μαθημάτων με την
περεταίρω αξιοποίηση
των ιστοσελίδων του
Τμήματος.

Πρόδερος του
Τμήματος

31/08/2021

Επιτροπή ΠΠΣ

31/08/2021
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Ενίσχυση των
επιδόσεων των
φοιτητών/τριων

Βελτίωση
συμμετοχής στη
μαθησιακή
διαδικασία

Δ.4.22
Ετήσιο ποσοστό
φοιτητών
διάρκειας
φοίτησης από
ν+1 έως ν+2 έτη

1,26%

<1%

Δ.4.46

6,77

6,87

Μέσος ετήσιος
βαθμός πτυχίου

Ενίσχυση του θεσμού
του ακ. συμβούλου.
Παροχής πρόσθετων
διαλέξεων και
φροντιστηριακής
διδασκαλίας σε βασικά
μαθήματα, εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο.
Υιοθέτηση άλλων καλών
πρακτικών διδασκαλίας
με την καλύτερη
αξιοποίηση των
σύγχρονων εποπτικών
και διδακτικών
εργαλείων.
Αξιοποίηση των
εργαλείων ασύγχρονης
και σύγχρονης
εκπαίδευσης για
βελτίωση της πρόσβασης
και στης συμμετοχής των
φοιτητών στα μαθήματα.
Εβδομαδιαία ακρόαση
φοιτητών/φοιτητριών
που θα οδηγήσει σε
στοχευμένες δράσεις
ενίσχυσης των
επιδόσεων των
φοιτητών/τριών.

Επιτροπή ΠΠΣ

31/08/2021

Πρόδερος του
Τμήματος

31/08/2021
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Αξιοποίηση των
εργαλείων ασύγχρονης
και σύγχρονης
εκπαίδευσης για
βελτίωση της πρόσβασης
και της συμμετοχής των
φοιτητών στα μαθήματα.
Η βελτίωση του
περιεχομένου του ΠΠΣ
και ενίσχυση της
ελκυστικότητας του. Το
ΠΠΣ θα αποκτήσει πιο
σύγχρονο περιεχόμενο
και ενδιαφέρουσες
θεματικές με έμφαση
στην ανάλυση και
κατανόηση σύγχρονων
κοινωνικών
προβλημάτων που
απασχολούν τόσο τον
δημόσιο διάλογο όσο και
την διαδικασία χάραξης
πολιτικής. Παράλληλα η
βελτίωση και η
εκλυστικότητα του ΠΠΣ
θα επιτευχθεί με την
αξιοποίηση
φοιτητοκεντρικών
μεθόδων διδασκαλίας,
την έμφαση σε

Πρόδερος του
Τμήματος, Επιτροπή
ΠΠΣ

31/08/2021
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Δ4.44
Ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων με
βαθμό πτυχίου
από 8 και άνω

Υποστήριξη της
διεθνοποιημένης
και διεθνούς
διάστασης του
εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου

1

Αύξηση του ετήσιου
ποσοστού
εξερχομένων
φοιτητών με
ERASMUS επί των
εγγεγραμμένων

Δ4.30
Ετήσιο ποσοστό
εξερχομένων
φοιτητών με
ERASMUS επί
των

3,90%

0,16%

4,00%

0,20%1

σύγχρονες, ποικίλες και
εναλλακτικές
μαθησιακές
δραστηριότητες και
μεθόδους αξιολόγησης,
την αξιοποίηση των
εργαλείων Ασύγχρονης
και Σύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης
Εβδομαδιαία ακρόαση
φοιτητών/φοιτητριών
που θα οδηγήσει σε
στοχευμένες δράσεις
ενίσχυσης των
επιδόσεων των
φοιτητών/τριών
Ενίσχυση του θεσμού
του ακ. συμβούλου
Διεύρυνση των
συνεργασιών με
πανεπιστημιακά
ιδρύματα του
εξωτερικού

Πρόδερος του
Τμήματος

31/08/2021

Επιτροπή ΠΠΣ

31/08/2021

Επιτροπή ΠΠΣ,
Επιτροπή Erasmus σε
συνεργασία με το
Τμήμα Erasmus του
Παντείου
Πανεπιστημίου

31/08/2021

Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19
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του Τμήματος

2

φοιτητών

εγγεγραμμένων
φοιτητών

Αύξηση του ετήσιου
ποσοστού
εισερχομένων
φοιτητών με
ERASMUS επί των
εγγεγραμμένων
φοιτητών

Δ4.35
Ετήσιο ποσοστό
εισερχομένων
φοιτητών με
ERASMUS επί
του συνόλου των
ενεργών
φοιτητών

0,43%

0,50%2

Συστηματική ενημέρωση
των φοιτητών/τριών για
τις ευκαιρίες και τα
οφέλη της κινητικότητας
μέσω Erasmus.
Διευκόλυνση των
φοιτητών στην
συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα ΕRASMUS
Αύξηση του αριθμού των
μαθημάτων του ΠΠΣ που
θα είναι διαθέσιμα για
εισερχόμενους φοιτητές
ERASMUS.
Βελτίωση της
πληροφόρησης και της
πρόσβασης των
φοιτητών του
εξωτερικού στο
περιεχόμενο του ΠΠΣ και
των επιμέρους
μαθημάτων
αξιοποιώντας περαιτέρω
τις ιστοσελίδες του
Τμήματος.
Συστηματική ενημέρωση
των φοιτητών/τριών για
τις ευκαιρίες και τα

Επιτροπή ΠΠΣ,
Επιτροπή Erasmus σε
συνεργασία με το
Τμήμα Erasmus του
Παντείου
Πανεπιστημίου

31/08/2021

Επιτροπή ΠΠΣ,
Επιτροπή Erasmus σε
συνεργασία με το
Τμήμα Erasmus του
Παντείου
Πανεπιστημίου

31/08/2021

Ομ.

6

οφέλη της κινητικότητας
μέσω Erasmus
Διεύρυνση των
συνεργασιών με
πανεπιστημιακά
ιδρύματα του
εξωτερικού
Αναβάθμιση
ερευνητικής
δραστηριότητας και
εξωστρεφής
προσανατολισμός

3

Αύξηση των
Δ3.25
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων από
την ΕΕ
(ανταγωνιστικά)

0,58%3

0,60%

Ενίσχυση της
ερευνητικής
δραστηριότητας (και
της υποβολής
προτάσεων) σε
επίκαιρα θέματα του
ευρύτερου πεδίου της
κοινωνικής πολιτικής,
που απασχολούν τον
δημόσιο και
ακαδημαϊκό διάλογο,
όπως τα ζητήματα
της φτώχειας και της
αποστέρησης, της
μετανάστευσης, του
προσφυγικού, της
περίθαλψης, της
ασφάλισης, του

Επιτροπή ΠΠΣ,
Επιτροπή Erasmus σε
συνεργασία με το
Τμήμα Erasmus του
Παντείου
Πανεπιστημίου
Διευθύντριες των
Εργαστηρίων

31/08/2021

31/08/2021

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία του έτους 2019-2020
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φύλου, των
κοινωνικών
ανισοτήτων, της
επίδραση της κρίσης
στην κοινωνική
προστασία κλπ.
Ενίσχυση της βασικής
έρευνας σε κύρια
θεωρητικά και
μεθοδολογικά
ζητήματα που
ανακύπτουν στο
πεδίο της κοινωνικής
πολιτικής και των
επιστημονικών
πειθαρχιών που το
συγκροτούν.
Προώθηση της
ερευνητικής
συνεργασίας με
ακαδημαϊκούς και
ερευνητικούς φορείς
της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Βελτίωση της
διάχυσης των
ερευνητικών
αποτελεσμάτων
ενισχύοντας και
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προβάλλοντας την
σημασία τους στην
διαμόρφωση του
σύγχρονου δημόσιου
και ακαδημαϊκού
διαλόγου και την
διαδικασία χάραξης
και αξιολόγησης
πολιτικών σε τοπικό,
εθνικό και υπερεθνικό
επίπεδο. Προβολή και
διάχυση των
ερευνητικών
αποτελεσμάτων μέσω
της ενίσχυσης των
επιστημονικών
δημοσιεύσεων και την
παρουσίασής τους σε
ημερίδες και διεθνή
συνέδρια.
Διοργάνωση
συνεδρίων και
συναντήσεων
εργασία για προβολή
του ερευνητικού
έργου που παράγεται
στο Τμήμα σε καίρια
προβλήματα.
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