Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών
Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος, εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2019.
Η συζήτηση για την διαμόρφωση των στόχων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, την αναλυτική
ετήσια έκθεση απολογισμού του προέδρου του Τμήματος που κατατέθηκε στην
κοσμητεία της σχολής και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης.
Αποστολή του τμήματος είναι:
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης και της διοίκησης των
επιχειρήσεων καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην
πρόοδο της οικονομικής θεωρίας, της διοίκησης των επιχειρήσεων, και των
εφαρμογών τους.
Με βάση την αποστολή αυτή, το Τμήμα προκρίνει τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι
θα προσδιορίσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του τα επόμενα χρόνια:
Α. Την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και την
ενίσχυση των δομών-υποδομών που στηρίζουν τις ακαδημαϊκές διαδικασίες και
δραστηριότητες.
Β. Την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της ερευνητικής αριστείας.
Γ. Την ισχυροποίηση της θέσης του Τμήματος στην διεθνή εκπαιδευτική και
ερευνητική κοινότητα.
Οι άξονες αυτοί δεν αποτελούν ανεξάρτητες ενότητες στόχων αλλά τελούν υπό
καθεστώς

αλληλεξάρτησης,

αλληλοεπιχώρησης

και

αμοιβαίας

συμπληρωματικότητας.
Ειδικότερα, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος περιλαμβάνει ενέργειες και
διαδικασίες που διασφαλίζουν και τεκμηριώνουν τα ακόλουθα:
(α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
(β) την επιδίωξη και επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

(γ) την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ σε
συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.
(δ) τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
(ε) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων δεξιοτήτων των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας,
(στ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου
που παράγεται από τα μέλη του Τμήματος,
(ζ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου που
παρέχεται στους φοιτητές,
(η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που παρέχει, το Τμήμα έχει
θέσει στόχους για την επόμενη τετραετία (Ιανουάριος 2020 - Ιανουάριος 2024) και
παρακολουθεί στενά την υλοποίηση τους. Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει βελτιώσει
διαχρονικά τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες με ιδρύματα διεθνούς ακτινοβολίας (πχ
Fulbright, Konrad Adenauer, CEDIMES) καθώς και με ερευνητικά κέντρα της
αλλοδαπής.

