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Στόχος του τρέχοντος αναθεωρημένου ΠΠΣ αποτελεί η παροχή σύγχρονης 

ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες, έτσι ώστε με την 

αποπεράτωση  των σπουδών τους να έχουν αποκτήσει μια ευρεία βάση τόσο 

θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στα αντικείμενα της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής αλλά και εξαιρετικών δεξιοτήτων, που θα τους καταστούν 

ανταγωνιστικούς στο εγχώριο και διεθνές ακαδημαϊκό και εργασιακό 

περιβάλλον. Αναλυτικότερα, θα τους εξασφαλίζουν ευρείες προοπτικές 

απασχόλησης σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με το αντικείμενο των σπουδών τους: α)στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, 

χρηματιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων 

επιχειρήσεων, β) σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, 

αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων, γ) σε κάθε είδους 

οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός 

σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και 

σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου. 

 Παράλληλα, ο πυρήνας του  ΠΠΣ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη παιδείας με την 

ευρύτερη έννοια του όρου, και καλλιεργεί τη συνειδητοποίηση ηθικών, 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων ζητημάτων που επηρεάζουν 

αποφάσεις διαχείρισης σε σχέση με τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στα 

πλαίσια ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος. 

Το ΠΠΣ έχει ακόμη ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τεχνική, αναλυτική, 

ηθική υπευθυνότητα αλλά και ηγετικές ικανότητες προκειμένου να ενισχυθεί η 

ικανότητα τους στη προσέγγιση προβλημάτων και την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων, δεδομένων των πολλαπλών αλλαγών και περιορισμών των  πόρων 

στις οικονομικές μονάδες  αλλά και του εύρους των κοινωνικών προκλήσεων και 

προσδοκιών. 

 

Επίσης, το ΠΠΣ παρέχει ενημερωμένες γνώσεις σε μια σειρά από διάφορους 

τομείς που συνθέτουν τα πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως 

για παράδειγμα, η Φορολογική Λογιστική, η  Λογιστική Κόστους, η Ανάλυση 

Χρημ/κων Καταστάσεων, η Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 

τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, οι Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.  

Μια ακόμη βασική φιλοσοφία του ΠΠΣ είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη 

της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπου η απόκτηση νέας γνώσης και 

δεξιοτήτων εμπλουτίζονται με την εμπειρία των συμμετεχόντων και 

εφαρμόζονται από την αρχή σε περιπτώσεις πραγματικών συνθηκών. Η 

προσέγγιση αυτή διευρύνει και εμβαθύνει την κατανόηση των φοιτητών στην 

χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων. Ενισχύει τις δεξιότητες στην έρευνα, 

στην ανάλυση, στη σύνθεση και στη δημιουργικότητα καθώς επίσης ενθαρρύνει 

την καινοτομία και την εμπέδωση του ρόλου των πληροφοριών και της 

τεχνολογίας στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

 

Δεδομένου ότι, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποσκοπεί στην 

αποτίμηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ, διερευνά συστηματικά 

την  αποτελεσματικότητα των στόχων του ΠΠΣ, έχοντας σαν βάση  τις 

αξιολογήσεις των φοιτητών, τις εσωτερικές  αξιολογήσεις του Τμήματος και την 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στα πλαίσια 
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αυτά, έθεσε ως προτεραιότητα  κατά το  επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 

για το προσφερόμενο ΠΠΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική τους 

ακόλουθους  τρεις  Στρατηγικούς Στόχους, με τους επιμέρους Στόχους 

Ποιότητας, τις προγραμματισμένες για την επίτευξή τους συγκεκριμένες 

ενέργειες/δράσεις, μαζί με τους φορείς υπευθυνότητας για την υλοποίησή τους 

 
Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση αποτελεσματικότητας και Ακαδημαϊκής 

Ανάπτυξης   του Προγράμματος Σπουδών     

Το Τμήμα χρησιμοποιεί   ως πάγια πολιτική του  την αξιοποίηση στο καλύτερο 

δυνατό βαθμό των  αποτελεσμάτων  των δελτίων αξιολόγησης 

(ερωτηματολογίων) από τους φοιτητές. Ετσι, αντιμετωπίζει όλο αυτό το χρήσιμο 

υλικό ως σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

προσφέρει στην φοιτητική του κοινότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο 

σχεδιασμός του ΠΠΣ στοχεύει στη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων 

στους φοιτητές, ώστε αυτοί να ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 

διαδικασία μάθησης. 

 

Παράλληλα, για την ενίσχυση του αξιόλογου προφίλ του Τμήματος, μια από τις 

σημαντικότερες προτεραιότητες που έχει θέσει είναι η μεθοδευμένη 

συγκράτηση  μέσου χρόνου σπουδών των φοιτητών του ΠΠΣ αλλά και η επίτευξη 

καλού   βαθμού πτυχίου τους. Το Τμήμα έχοντας ξεκάθαρη εικόνα της 

συγκεκριμένης πρόκλησης, προγραμματίζει μεθοδευμένες διορθωτικές 

ενέργειες, όπως είναι (α) την υποστήριξη των φοιτητών μέσω προαιρετικών 

εργασιών που βαθμολογούνται ώστε να ενισχυθεί η αυτενέργειάς τους, (β) την 

επέκταση ωρών γραφείου των διδασκόντων, (γ) την αύξηση της ενισχυτικής 

διδασκαλίας, στο μέτρο που η στελέχωση του Τμήματος και η ευελιξία του 

ωρολογίου προγράμματος το επιτρέπει,(δ) την ενθάρρυνση των  μελών ΔΕΠ  για 

συμμετοχή τους σε σεμινάρια σύγχρονων μεθοδολογιών αποτελεσματικής και 

ελκυστικής για τους φοιτητές διδασκαλίας π.χ. και με χρήση των σύγχρονων 

τεχνολογιών, με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους (flipped classroom, κ.λ.π), (ε) με 

διαλέξεις με θέματα από την πράξη από επαγγελματίες του χώρου,(στ) με 

σεμινάρια όπου συμμετέχουν οι φοιτητές σε δράσεις, κ.λ.π  

Ο θεμελιώδης στόχος του ΠΠΣ του τμήματος είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής 

και εφαρμοσμένης διδασκαλίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική 

διασύνδεσή τους με την έρευνα, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. 

Επιπρόσθετα, η διενέργεια επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, η 

προώθηση ερευνητικών συνεργασιών και η αξιοποίηση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που παράγεται από τα μέλη του Τμήματος (μέλη 

ΔΕΠ και φοιτητές) προς όφελος της επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας μπορούν 

να αποτελέσουν σημαντικά εχέγγυα  της περαιτέρω ακαδημαϊκής αναγνώρισης 

του ΠΠΣ. Ακόμη, η θετική εικόνα  για το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο από 

τα μέλη ΔΕΠ. η ανάδειξη και αξιοποίηση ικανοτήτων προσωπικού στο 

προπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει να  προβάλλεται στο κοινωνικό σύνολο 

μέσω του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης, νέων συνεργασιών με  

εταιρίες, οικονομικούς φορείς κ.ο.κ.  

Το Τμήμα προσανατολίζεται στη διοργάνωση  Ημερών Καριέρας, επισκέψεων 

Σχολείων της τοπικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στο χώρο του , διαλέξεων 

από φοιτητές, διδάσκοντες προς τους μαθητές και γονείς, ενώ προγραμματίζει 

την δημοσίευση άρθρων σε εκλαϊκευμένη μορφή για θέματα Λογιστικής, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών, με στόχο να την προσέλκυση 

μελλοντικών φοιτητών με καλό επίπεδο γνώσεων. 
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Στρατηγικός Στόχος 2: Δημιουργία αποφοίτων με   ανταγωνιστικά προσόντα και 
διεθνή κινητικότητα 
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλείται να ανταποκριθεί στα νέα 

δεδομένα και στις νέες προκλήσεις της Παγκοσμιοποίησης. Η τάση κατάργησης 

των συνόρων στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλώσσας και της μόρφωσης, 

πρακτικής άσκησης επιβάλλουν νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς τόσο 

από τις επιχειρηματικές οντότητες όσο και από το Πανεπιστήμιο. Αναλυτικά, η 

υιοθέτηση της διατήρησης επαφής με τους τελειόφοιτους του τμήματος και την 

επαγγελματική τους εξέλιξη, η έντονη ενεργοποίηση της ανάδειξης των 

πλεονεκτημάτων του ΠΠΣ του τμήματός μας προς τους πιθανούς υποψηφίους 

και η σοβαρή προσπάθεια προσανατολισμού των φοιτητών προκειμένου να 

συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, θας μπορέσουν να προσελκύσουν νέους φοιτητές στο τμήμα. 

 

Στρατηγικός Στόχος 3: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και διεθνής 

αναγνώριση του Διδακτικού προσωπικού του ΠΠΣ 

 

Παρά τις υψηλές διδακτικές και διοικητικές υποχρεώσεις των μελών  ΔΕΠ του 

Τμήματος, η ανάπτυξη του υψηλού επιπέδου  ερευνητικής κουλτούρας  

αποτελεί έναν από τους πρώτους σε διαβάθμιση στόχους του Τμήματος, ώστε 

να ισχυροποιήσει το προφίλ του στην έρευνα. Επίσης,  επιδιώκει  διεθνείς 

συνεργασίες και  υψηλή κινητικότητα των μελών ΔΕΠ προς ΑΕΙ και ερευνητικά 

κέντρα του εξωτερικού με σοβαρή  ερευνητική παράδοση.Κατ’ επέκταση , η 

διάχυση της ερευνητικής κουλτούρας προς τους προπτυχιακούς φοιτητές 

διασφαλίζεται μέσω του ΠΠΣ και των εργασιών κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων,οι οποίες μάλιστα συνοδεύονται από τη Δημόσια παρουσίασή/ 

εξέτασή τους. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  στοχεύει σε μια 

περισσότερο  ενεργητική συμμετοχή των μελών του με δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά  κύρους που είναι εντεταγμένα σε αναγνωρισμένες 

λίστες των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ (ABS κ.λ.π) . 
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

 
 
 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

 
 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(τρέχουσα 
τιμή) 

 
 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 

(τιμή δείκτη) 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

 
 

ΧΡΟΝΟ- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

 
 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΣΣ-1) 

Ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας 

και Ακαδημαϊκής 

Ανάπτυξης   του 

Προγράμματος 
Σπουδών 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σ 1-1 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΠΠΣ 

i)Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων 
κανονικής διάρκειας σπουδών (ν 

έτη) 
Δ4.36 =100,00 % 

ιι) Ετήσιο ποσοστό φοιτητών 
διάρκειας φοίτησης έως ν έτη 

Δ4.21= 100% 
 

iii) Αριθμό συμβούλων 
ανά έτος σπουδών 

Σ1.1= 20 
 

 
 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

(α)Ενημέρωση και ενθάρρυνση των 
διδασκόντων για ενίσχυση της 

φοιτητοκεντρικής μάθησης και 

αξιολόγηση γνώσεων- ενδεικτικά δύο 

συναντήσεις ανά 

ακαδημαϊκό έτος 
 
 

(β) Ενίσχυση του ρόλου του 
Συμβούλου- Καθηγητή 

 

 
 

Συντονισμός: ΟΜΕΑ, Μέλη ΔΕΠ, 

Συνέλευση 

 
 

31/12/2022 

 
 
 

i)Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με 
βαθμό πτυχίου από 8 και άνω 

Δ4.44= 0 

 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

(α) Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

διδακτέας ύλης και συστηματικής 

σύνδεσης του συστήματος αξιολόγησης 

επιδόσεων με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των θεματικών 

ενοτήτων 

(β)Λήψη υποστηρικτικών μέτρων (π.χ. 

επιπλέον ώρες διδασκαλίας- 

φροντιστηριακά μαθήματα,)  

(γ)Βραβεία σε αριστούχους φοιτητές 

 
 
 
 
 

 
Συντονισμός: ΟΜΕΑ, Πρόεδρος του 

τμήματος, Συνέλευση Τμήματος 

 
 
 
 
 

 
31/12/2022 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 

τιμή) 

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΥ 

(τιμή δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να κάνουμε για να 

πετύχουμε τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

(ΣΣ-1) 

Ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας 

της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και 

Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης   

του 

Προγράμματος Σπουδών 

 
 
 

Σ 1-2 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

Ποσοστό συμμετοχής στην 

πρακτική άσκηση 
Δ4.15 =0,0 

0% 

 
 

0% 

(α) Ενίσχυση του θεσμού της 
Πρακτικής Άσκησης 

(β) Εξέταση της δυνατότητας 

ένταξης της Πρακτικής Άσκησης στο 

ΠΠΣ 

 
 

Συντονισμός:  ΟΜΕΑ, Συνέλευση 

 
31/12/2022 

Ποσοστό συμμετοχής 
φοιτητών στην αξιολόγηση 

επί των φοιτητών που έχουν 
δικαίωμα να αξιολογήσουν. 

Σ1.2: 100% 

0% 

 
 
 

10% 

(α)Επικοινώνηση της διαδικασίας 
και της σπουδαιότητας της 

συμπλήρωσης ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων από τους 

προπτυχιακούς φοιτητές στους 
εκπροσώπους των φοιτητών 

(β) παρότρυνση των φοιτητών από 
τους διδάσκοντες 

Συντονισμός:  ΟΜΕΑ σε συνεργασία 
με την ΜΟΔΙΠ,μέλη ΔΕΠ 

31/12/2022 

 

 
Σ 1-3 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ετήσιο ποσοστό 

εξερχομένων μελών ΔΕΠ με 

ERASMUS 
Δ3.18 =0,0% 

0% 

 

0,5% 

Έγκαιρος προγραμματισμός για την 

ενίσχυση της κινητικότητας ERASMUS 

και λοιπών προγραμμάτων 

κινητικότητας  
 

 
Συντονισμός: Συνέλευση, 

Κοσμητεία, Γραφείο ERASUMS, 

Σύγκλητος, 

 

 
31/12/2022 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
εκπαιδευτικών αδειών μελών 

ΔΕΠ 
Δ3.20: 13,3% 

13,3% 
13,5% (α) Ενημέρωση μελών ΔΕΠ  

(β)Κάλυψη διδακτικών και 

εκπαιδευτικών αναγκών 

 
Συντονισμός: Συνέλευση, Κοσμητεία, 

Σύγκλητος 

 
31/12/2022 

 
Σ 1-4 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΠΠΣ 

 
Δείκτης 

προτίμησης ΠΠΣ  
Δ4.20: 9 

9 

 
 
 

7 

(α)  Δράσεις προβολής του 
επαγγέλματος και του Τμήματος μέσω 
της δράσης «τα σχολεία πηγαίνουν 
Παν/μιο», (β)εκλαϊκευμένα άρθρα 
στον τοπικό τύπο 
(γ)Διοργάνωση Ημερών Γνωριμίας με το 

Τμήμα και  Διασύνδεση με   τοπική 
κοινωνία, Οικονομικούς φορείς 

Συντονισμός: Συνέλευση Τμήματος,  
Πρόεδρος Τμήματος,   

Μέλη Τμήματος 

31/12/2022 



ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

4 

 

 

 

 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 

τιμή) 
 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

(τιμή δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑ- 

ΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2    
(ΣΣ-2) 

Δημιουργία αποφοίτων με   

ανταγωνιστικά προσόντα 

και διεθνή κινητικότητα 

 
 
 
 
 

 
Σ2-1 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΠΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 

 

Αριθμός Μελών Δικτύου 
Αποφοίτων / 

Έτος  
Σ2.1=10 

0 

 (α) Δημιουργία βάσης καταγραφής και 
ενημέρωσης της επαγγελματικής πορείας 

αποφοίτων (φάση Α’: 
συλλογή δεδομένων επικοινωνίας) (β) 

Έκδοση σχετικού Ενημερωτικού 
Δελτίου 

 
 

Συντονισμός: ΟΜΕΑ, Υπεύθυνος 
Δικτύου Αποφοίτων , Συνέλευση 

 

 
31/12/2022 

 
Αριθμός Δράσεων 

(Αριθμός δράσεων/ Έτος)  

Σ2.2= 1 

Σ2.3= 1 

Σ2.4 =1 

0 
0 
0 

 
 
 
 
 

1 

(α) Θέσπιση «Ημέρας Καριέρας» Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

(β) Οργάνωση Ημερίδων 
(γ)Θέσπιση παρουσίασης  
«Σύνταξης Βιογραφικού 

Σημειώματος» Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

 
Συντονισμός:  ΟΜΕΑ, Υπεύθυνοι 

Γνωστικών Αντικειμένων, Συνέλευση 

 

   31/12/2022 

 

Ποσοστό Συμμετοχής στην 

Πρακτική Άσκηση 
Δ4.15: 0,0% 

0% 

 
 
 
 

(α) Ενίσχυση του θεσμού της 
Πρακτικής Άσκησης (ενδεχόμενη 

εισαγωγή ως επιλογής μάθημα στο  
ΠΠΣ) 

(β) Ενίσχυση της ενημέρωσης των 
φοιτητών για το σκοπό και τα οφέλη 

της Πρακτικής Άσκησης 

Συντονισμός: Ακαδημαϊκός 

Υπεύθυνος Πρακτικής 

Άσκησης,  ΟΜΕΑ, Συνέλευση, 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Ιδρύματος, Σύγκλητος 

 
 
 
 
 

31/12/2022 

 
Σ 2-2 

Κινητικότητα 
σπουδαστών 

 
Ετήσιο ποσοστό εξερχομένων 

φοιτητών στο σύνολο των ενεργών 
Δ4.34= 0% 

0% 

 
 
 
 
 

 
0,1% 

 
Ενημερωτικές δράσεις 

 

 

 
Συντονισμός:  ΟΜΕΑ,  Συνέλευση 

 
31/12/2022 



5 

 

 

 

 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 

τιμή) 

 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 

(τιμή δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑ- 

ΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

 
 
 
 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 

(ΣΣ-3) 

Παραγωγή έρευνας 

υψηλού επιπέδου και 

διεθνής αναγνώριση του 

Διδακτικού προσωπικού 

του ΠΠΣ 

 
 
 
 

 
Σ3-1 

Βελτίωση των 
επιδόσεων στην 
παραγωγή και 

αναγνώριση του 
ερευνητικού και 

επιστημονικού έργου 

Μέσο συνολικό πλήθος 

κεφαλαίων σε συλλογικούς 

τόμους ανά μέλος ΔΕΠ 

Δ3.43: 2 

2 

 
 
 
 

2 

(α) Χρηματοδότηση ερευνητικού  

έργου και θεσμοθέτηση 
ερευνητικών βραβείων 

 
(β) Ημερίδες προβολής ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

 

 
Συντονισμός: Μέλη ΔΕΠ, Συνέλευση, 

Επιτροπή Ερευνών 

 
31/12/2022 

Μέσο συνολικό πλήθος 
ετεροαναφορών Scopus ανά 

μέλος ΔΕΠ 
Δ3.62:17,33% 

17,33% 
 
 
 
 

 
 

17,50% 

α)Ημερίδες προβολής ερευνητικών  
αποτελεσμάτων 

β) Βραβεύσεις μελών ΔΕΠ 

Συντονισμός: Μέλη ΔΕΠ, 

Συνέλευση, Επιτροπή Ερευνών 
31/12/2022 

 


