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Αριθμός ξενόγλωσσων μαθημάτων 

στο ΠΠΣ ανά εξάμηνο  

Α1.1.1

2 5

Αριθμός ΠΜΣ στα Αγγλικά

Α.1.1.2
1 1

Οδηγός σπουδών ΠΠΣ στα Αγγλικά

Α.1.1.4
ΟΧΙ ΝΑΙ

Ιστοσελίδα του Τμήματος πλήρως 

μεταφρασμένη στα Αγγλικά 

Α.1.1.5

ΟΧΙ ΝΑΙ

Αριθμός αλλοδαπών προπτυχιακών 

φοιτητών / στο σύνολο των 

προπτυχιακών φοιτητών του 

Τμήματος

Α1.1.6

4 5

Α1.2. Αύξηση των φοιτητών Erasmus που 

επιλέγουν το Τμήμα

Ετήσιο ποσοστό εισερχομένων 

Erasmus ως προς το σύνολο των 

ενεργών φοιτητών

 Δ4.35

1,1% 1,5%

Δράσεις: 1. Καταγραφή, διοργάνωση και προβολή 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων διεθνούς 

εμβέλειας του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος, 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 

Erasmus

31/12/2020

Α1.3. Συμμετοχή του Τμήματος σε διεθνείς 

οργανισμούς αξιολόγησης πανεπιστημίων 

από όλο τον κόσμο

Πλήθος συμμετοχών σε διαδικασίες 

διεθνούς αξιολόγησης

Α1.3.1

1 1

Δράσεις: 1. Καταγραφή συμμετοχών σε πανεπιστημιακά 

δίκτυα, διμερών συνεργασιών και προβολή τους. 2.Προώθηση 

της παρουσίας του Τμήματος μέσω του U-multirank.

Πρόεδρος Τμήματος, μέλη 

ΔΕΠ, προσωπικό του 

Τμήματος

31/12/2020

Α1.4. Αύξηση των δραστηριοτήτων διεθνούς 

εμβέλειας που επιτρέπουν και την 

συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών

Αριθμός φοιτητών του Τμήματος που 

μετακινούνται για σπουδές ή 

πρακτική άσκηση

Α1.4.1

41 50

Δράσεις: 1. Σύναψη νέων συμφωνιών με αγγλόφωνα Τμήματα 

του εξωτερικού στα πλαίσια του Erasmus 2. Ενθάρρυνση 

φοιτητών για διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω του 

Erasmus

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 

Erasmus, Προσωπικό του 

Τμήματος

31/12/2020

Αριθμός πρωτότυπων ερευνητικών 

εργασιών (πτυχιακές πρώτου και 

δεύτερου κύκλου) που μπορούν να 

συμμετέχουν φοιτητές 

Α2.1.1

40 50

Ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών 

(Ν+2) που μπορούν να συμμετέχουν

Α2.1.2

7% 10%

A2.2. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από 

ερευνητικά έργα για τη διδασκαλία

Aριθμός προχωρημένων μαθημάτων 

που είναι προσβάσιμων σε 

προπτυχιακούς φοιτητές και 

περιέχουν αποτελέσματα έρευνας

Α2.2.1

5 10

Δράσεις: 1. Επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων 

με ερευνητικά αποτελέσματα. 2. Θέσπιση νέων μαθημάτων σε 

θέματα αιχμής

Mέλη ΔΕΠ του Τμήματος

31/12/2020

Α1. Ενίσχυση διεθνούς 

προφίλ του Τμήματος 

(σχετικά με το 

Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών)

Α1.1. Αύξηση των αλλοδαπών προπτυχιακών 

φοιτητών του Τμήματος

Δράσεις: 1. Θεσμοθέτηση και Ανάπτυξη δίγλωσων μαθημάτων. 

2. Μετάφραση του οδηγού σπουδών του ΠΠΣ στα αγγλικά.  3. 

Μετάφραση όλων των ενοτήτων της ιστοσελίδας του Τμήματος 

στα Αγγλικά.  4. Ενημέρωση και επικαιροποίηση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας του Τμήματος στα Αγγλικά. 5. 

Παροχή παραρτήματος διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα

Πρόεδρος Τμήματος, 

Επιτροπή Προπτυχιακών 

Σπουδών, Ακαδημαϊκό 

προσωπικό, Γραμματεία, 

Υπέυθυνος ιστοσελίδας

31/12/2020

Α2.  Διατήρηση 

υψηλής ποιότητας 

έρευνας ως μέσο για 

καλύτερη εκπαίδευση 

των προπτυχιακών 

φοιτητών

Α2.1. Συμμετοχή φοιτητών σε ερευνητικά 

και αναπτυξιακά προγράμματα

Δράσεις: 1. Καταγραφή συνεργασιών σε κάθε επίπεδο: 

Πρακτική Άσκηση,  Τριμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα, 

Πτυχιακή Εργασία, θερινά σχολεία, έρευνα, συμβάσεις. 2. 

Ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας με τα ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, 

ΕΛΚΕΘΕ, ΠΑΓΝΗ, ΜΦΙΚ  και άλλους οργανισμούς.

Πρόεδρος Τμήματος, μέλη 

ΔΕΠ, προσωπικό του 

Τμήματος

31/12/2020

Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Δράσεων για το ΠΠΣ, Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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A2.3. Προώθηση Ερευνητικής 

Δραστηριότητας

Ετήσια καταγραφή ερευνητικών 

εργασιών, βιβλιογραφικών, 

αναφορών και διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας για τα μέλη του 

Τμήματος 

(Ναι/Όχι)

Α.2.3.1

ΟΧΙ ΝΑΙ

Δράσεις: 1. Υποβοήθηση αυτόματης καταγραφής ερευνητικών 

επιδόσεων μέσω Scopus/Google-Scholar. 2. Απλοποίηση της 

υπάρχουσας φόρμας/διαδικασίας καταγραφής

Mέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 

ΟΜ. Ε. Α Τμήματος

Β1.1.  Βελτίωση του μηχανισμού 

παρακολούθησης του ΠΠΣ

Ετήσια αναφορά & παρουσίαση 

στοιχείων από ΟΜΕΑ Τμήματος 

(Ναι/Όχι)

Β1.1.1

ΟΧΙ ΝΑΙ

Δράσεις: 1. Ετήσια επικαιροποίηση ύλης μαθημάτων από τους 

διδάσκοντες του ΠΠΣ κάθε έτος. 2. Μελέτη δεδομένων, 

αξιοποίηση των ερωτηματολογίων & σχολίων μαθημάτων στην 

αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προβλημάτων.  3.Αναζήτηση 

αιτιών και εμποδίων για τη βελτίωση των δεικτών 4. 

Παρεμβάσεις για την αναθεώρηση του προγράμματος όπως: 

εισαγωγή ή κατάργηση μαθημάτων, ανακατανομή ECTS, 

περιεχόμενο μαθημάτων, υποβοήθηση πρωτοετών και 

δευτεροετών φοιτητών, εισαγωγικά μαθήματα, αξιοποίηση 

των ερωτηματολογίων των φοιτητών.

OMEA, Πρόεδρος του 

Τμήματος, Επιτροπή 

Προπτυχιακών Σπουδών και 

Διδάσκοντες, Γενική 

Συνέλευση Τμήματος

31/8/2020

Αναλογία ενεργών φοιτητών ανά 

διδάσκοντα

 (αναφέρεται σε μέλη ΔΕΠ) 

Δ4.48

26 24

Μέσος όρος φοιτητών ανά 

Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Β1.2.2

200 150

Αριθμός συναντήσεων ανά έτος με 

τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

Β1.2.3

1 2

ετήσιο ποσοστό αποφοίτων 

κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη)

Δ4.36

35% 40%

ετήσιο ποσοστό αποφοίτων διάρκειας 

σπουδών έως ν+2 έτη 

Δ4.40

10% 15%

Β1.3. Παροχή υποτροφιών ή άλλων κινήτρων 

(βραβεία-διακρίσεις) σε φοιτητές 

Ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών με 

υποτροφίες- βραβεία-διακρίσεις

Β1.3.1

<1% 1%

Δράσεις: 1. Βράβευση αριστούχων φοιτητών, διεκδίκηση 

εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και αναζήτηση ιδιωτικών 

χρηματοδοτήσεων για υποτροφίες. 2. Συνεχής επικαιροποίηση 

της αντίστοιχης ενημερωτικής ιστοσελίδας στον ιστότοπο του 

Τμήματος.

Επιτροπή προπτυχιακών 

σπουδών, Πρόεδρος 

Τμήματος, Γενική 

Συνέλευση Τμήματος

31/12/2020

Ετήσιο ποσοστό  εξερχόμενων 

φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των 

ν+2 φοιτητών 

Δ4.34

7% 10%
Δράσεις: 1. Αξιοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών μέσω 

Erasmus και σύναψη νέων συμφωνιών Erasmus.

Ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών 

ERASMUS στο σύνολο των ν+2 

φοιτητών

Δ4.35

1,1% 1,5%

Δράσεις: 1. Αύξηση των προπτυχιακών μαθημάτων με 

διαθέσιμο υλικό/διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα και 

θερινών σχολείων/δραστηριοτήτων. 2.Οδηγός σπουδών στα 

Αγγλικά 
Β1.5. Εισαγωγή μαθημάτων με στόχο την 

επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων π.χ. Διδακτική Φυσικών 

Επιστημών

Πλήθος μαθημάτων ακαδημαϊκής 

ευρύτητας

B1.5.1

1 3

Δράσεις: 1. Καταγραφή μαθημάτων 2.Ένταξη νέων μαθημάτων 

στο ΠΠΣ 3. Επικαιροποίηση βοηθητικών σεμιναρίων 

Βιβλιοθήκης

Πρόεδρος του Τμήματος, 

Επιτροπή Προπτυχιακών 

Σπουδών, Διδάσκοντες

31/12/2020

Β1.Ενίσχυση 

Ποιότητας του 

Εκπαιδευτικού Έργου

Β1.2. Παρακολούθηση της προόδου και των 

επιδόσεων των φοιτητών

Δράσεις: 1. Ενίσχυση του θεσμού του ακαδημαϊκού 

συμβούλου. 2. Αύξηση των υποχρεωτικών συναντήσεων με τον 

ακαδημαϊκού συμβούλο (π.χ. όχι μόνο στην άρχη αλλά 

τουλάχιστον και στη μέση των σπουδών).

OMEA, Πρόεδρος του 

Τμήματος, Επιτροπή 

Προπτυχιακών Σπουδών και 

Διδάσκοντες

31/12/2020

Β1.4. Aύξηση της κινητικότητας των 

φοιτητών

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 

Erasmusς, Επιτροπή 

προπτυχιακών σπουδών, 

Πρόεδρος Τμήματος, Γενική 

Συνέλευση Τμήματος

31/12/2020

31/12/2020

Α2.  Διατήρηση 

υψηλής ποιότητας 

έρευνας ως μέσο για 

καλύτερη εκπαίδευση 

των προπτυχιακών 

φοιτητών
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Πλήθος εκδηλώσεων για φοιτητές

B1.6.1
1 2

Δράσεις: 1. Διεύρυνση του θεσμού Υποδοχής Πρωτοετών. 2. 

Οργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης για 

πρωτοετείς & λοιπούς φοιτητές του Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ και προσωπικό 

του Τμήματος

Ενημερώσεις σε μικρές ομάδες ή/και 

κατ'ιδίαν από άλλα μέλη του 

Τμήματος

B1.6.2

0 1

Δράσεις: 1. Συζήτηση ενημέρωση από τον Ακαδημαϊκό 

σύμβουλο, 2. Συζήτηση με άλλα μέλη του Τμήματος (ΔΕΠ, 

αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές)

Aκαδημαϊκοί σύμβουλοι, 

μέλη ΔΕΠ, και προσωπικό 

του Τμήματος

31/12/2020

Β1.7. Μείωση των κρουσμάτων που 

δημιουργούν αίσθηση άνισης ή άδικης 

μεταχείρισης

Πλαίσιο διαδικασιών καταγραφής και 

αντιμετώπισης προβλημάτων και 

δημοσιοποίησή του (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Β1.7.1

ΟΧΙ ΝΑΙ

Δράσεις: 1. Καθορισμός διαδικασιών και συνεχής 

γνωστοποίηση/ενημέρωση προς στους φοιτητές.  2.Μελέτη για 

την δημιουργία μιας τυπικής και δομημένης διαδικασίας 

αντιμετώπισης των προβλημάτων των φοιτητών μέσω του 

Ακαδημαϊκού Συμβούλου, του Προέδρου του και των 

Επιτροπών του Τμήματος, και του Συνηγόρου του Φοιτητή σε 

επίπεδο Πανεπιστημίου.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, 

Διδάσκοντες, Πρόεδρος του 

Τμήματος, Επιτροπή 

Προπτυχιακών Σπουδών, 

Συνήγορος του Φοιτητή 

31/12/2020

Β2.1. Ενίσχυση της συνεργασίας του 

Τμημάτων του ΠΚ στο επίπεδο της 

οργάνωσης και υλοποίησης των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών.

Ποσοστό φοιτητών που 

συμμετέχουν/δηλώνουν μαθήματα 

άλλων τμημάτων

Β.2.1.1

~90% 100%

Δράσεις: 1. Διεύρυνση αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων 

μεταξύ τμημάτων. 2. Προτάσεις για νέα διατμηματικά 

μαθήματα

Πρόεδρος, μέλη ΔΕΠ και 

προσωπικό του Τμήματος
31/12/2020

Β2.2. Ίδρυση Ενοτήτων Προπτυχιακών 

Μαθημάτων σε τομείς υψηλής ζήτησης από 

την κοινωνία και την οικονομία.

Προτάσεις για πιθανά νέα μαθήματα 

ή ενότητες μαθημάτων

Β.2.2.1

ΟΧΙ ΝΑΙ Δράσεις: 1. Προτάσεις για νέα διατμηματικά μαθήματα. 
Πρόεδρος, μέλη ΔΕΠ και 

ΕΠΣ
31/12/2020

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων 

πρακτικής άσκησης (ως ποσοστό 

φοιτητών)

Β3.1.1

7% 15%

Μέσο ετήσιο ποσοστό συμμετοχής 

στην πρακτική άσκηση (ως ποσοστό 

θέσεων απασχόλησης)

Β3.1.2

100% 100%

Ποσοστό φοιτητών που 

ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση 

από αυτούς που συμμετέχουν

Β3.1.3

97% 95%

Επικοινωνία της Γραμματείας με 

αποφοίτους του Τμήματος (Ναι/Όχι)

Β.3.2.1

OXI ΝΑΙ

Δράσεις: 1. Διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των 

αποφοίτων με σεβασμό στο GDPR. 2. Επικαιροποίηση/ 

διεξαγωγή νέας έρευνας για την επαγγελματική σταδιοδρομία 

των αποφοίτων και την καταγραφή της γνώμη τους ως προς τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία της εκπαίδευσής τους στο Τμήμα 

στην διαδικασία εύρεσης εργασίας

Γραμματεία και προσωπικό 

του Τμήματος
31/12/2020

Συντονιστής προγράμματος 

πρακτικής άσκησης, 

Πρόεδρος Τμήματος, Γενική 

Συνέλευση

31/12/2020

Β3.2 Επικοινωνία και παρακολούθηση των 

αποφοίτων

Β1.6. Ενημέρωση και προσανατολισμός 

φοιτητών για τις σπουδές στο Τμήμα και τις 

προοπτικές στη συνέχεια 

Β2. Ενίσχυση της 

Διεπιστημονικότητας 

μέσω της εισαγωγής 

νέων αντικειμένων 

σπουδών

Β3. Διαρκής 

παρακολούθηση της 

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας των 

αποφοίτων

Β3.1. Βελτίωση και ενίσχυση του θεσμού της 

πρακτικής άσκησης

Δράσεις: 1. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Πρακτικής 

Άσκησης. 2.Αριθμητική και θεματική διεύρυνση του δικτύου 

των φορέων πρακτικής άσκησης και συνάφεια με το ΠΠΣ. 

3.Αύξηση των συνεργασιών πρακτικής άσκησης σε δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς. 4. Ενημέρωση των φοιτητών για το 

οφέλη της Πρακτικής Άσκησης.

Β1.Ενίσχυση 

Ποιότητας του 

Εκπαιδευτικού Έργου

31/12/2020
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Πλήθος εγγεγραμμένων αποφοίτων 

στον ιστότοπο των alumni

B3.2.1 

0 20

Πλήθος εγγεγραμμένων αποφοίτων 

σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης του 

Τμήματος 

B3.2.2

0 20

Γ1.1. Εκσυγχρονισμός, βελτίωση και αύξηση 

των διαθέσιμων ψηφιακών υποδομών

Ποσοστό φοιτητών με πρόσβαση σε 

ψηφιακές υποδομές για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς

Γ1.1.1

~95% 100%

Δράσεις: 1. Καταγραφή ερευνητικών, εκπαιδευτικών και 

ψηφιακών αναγκών ετησίως. 2.Δημιουργία μητρώου 

υποδομών.

Πρόεδρος και προσωπικό 

του Τμήματος
31/12/2020

Γ1.2. Διαμόρφωση και αξιοποίηση των 

χώρων του κτιρίου του Τμήματος

Παρεμβάσεις ή/και αλλαγής χρήσης 

χώρων

Γ1.2.1

1 4 Δράσεις: 1. Προτάσεις αναμόρφωσης χώρων. 

Πρόεδρος και επιτροπή 

χώρων, υπηρεσίες 

Πανεπιστημίου

31/12/2020

Γ2. Βελτίωση των 

διαθέσιμων 

ανθρώπινων πόρων 

και υπηρεσιών

Γ2.1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών από το Τμήμα

Αριθμός υπηρεσιών που διεξάγονται 

πλήρως ηλεκτρονικά 

Γ2.1.1

3 4

Δράσεις: 1. Βελτίωση του ιστότοπου του Τμήματος. 

2.Δημιουργία νέων ψηφιακών (ή μη) υπηρεσιών προς τους 

φοιτητές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 3. Προώθηση του 

συστήματος elearn

Πρόεδρος, προσωπικό του 

Τμήματος
31/12/2020

Β3.2 Επικοινωνία και παρακολούθηση των 

αποφοίτων

Δράσεις: 1. Επικαιροποίηση και συντήρηση του ιστότοπου των 

αποφοίτων του Τμήματος. 2.Διαχείριση των προσωπικών 

δεδομένων των αποφοίτων με σεβασμό στο GDPR. 

3.Παρουσία του Τμήματος στα κοινωνικά δίκτυα. 

4.Διοργάνωση συναντήσεων (reunion) των αποφοίτων. 5. 

Διεξαγωγή έρευνας για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 

αποφοίτων και την καταγραφή της γνώμη τους ως προς τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία της εκπαίδευσής τους στο Τμήμα 

στην διαδικασία εύρεσης εργασίας

Γ1. Βελτίωση 

Υποδομών

Β3. Διαρκής 

παρακολούθηση της 

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας των 

αποφοίτων
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