
1 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΛΟΧΡΗ, καλύπτουν όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων του  ως ακαδημαϊκής μονάδας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος). 

Το Τμήμα θα πρέπει να επιδιώξει την ισόρροπη επίτευξη όλων των στόχων 

προκειμένου να διασφαλίσει την ανάπτυξή του, πρακτικοί όμως λόγοι 

επιβάλλουν την ιεράρχησή τους και τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Κρίνεται 

λοιπόν σκόπιμο να σημειωθεί εδώ η σημαντικότητα των στόχων που αφορούν 

τις παροχές υπηρεσιών προς τους φοιτητές. 

Θεμελιώδης στόχος του ΠΠΣ είναι η παροχή ακαδημαϊκής διδασκαλίας υψηλού 

επιπέδου, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική διασύνδεσή τους 

με την έρευνα, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. 

Σημαντικό πυλώνα του τμήματος αποτελεί το ερευνητικό έργο. Βασικός στόχος, 

άμεσα συνδεδεμένος με το ΠΠΣ, είναι 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. Με απόφαση της Συνέλευσης έχει συσταθεί μόνιμη Επιτροπή 

Ερευνητικού Σχεδιασμού ως ένα από τα βήματα για τη διαμόρφωση και 

υλοποίηση μιας μακροχρόνιας ερευνητικής πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι η 

έρευνα βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής 

της.  

Τέλος, έμφαση δίνεται στις ενέργειες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη 

διεθνοποίηση του τμήματος. Στόχος του ΛΟΧΡΗ είναι η ενεργοποίηση των 

μελών ΔΕΠ για συμμετοχή τους στο εθνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον 

καθώς και η κινητοποίηση των φοιτητών του για συμμετοχή στα προγράμματα 

κινητικότητας. Σημαντικό παράγοντα διεθνοποίησης θα αποτελέσει και η 

κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση και ανταλλαγή 

καλών πρακτικών διοίκησης. Αποτελεί πεποίθηση του Τμήματος ότι η ανάπτυξη 

διεθνών συνεργασιών θα συμβάλει στη ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης 

και αναγνωρισιμότητάς του. Επιπρόσθετα, το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη 

της διεθνούς κινητικότητας μέσω του Erasmus+ με πανεπιστήμια άλλων χωρών. 
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Με απόφαση της Συνέλευσης έχει συσταθεί μόνιμη Επιτροπή Erasmus, 

Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης. 

Στη Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος, εμφανίζονται αναλυτικά οι 

επιμέρους στόχοι ποιότητας, οι δείκτες μέτρησης,  οι τιμές στόχοι των δεικτών 

καθώς και οι ενέργειες και τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να επιτευχθούν 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η στρατηγική του ΠΠΣ εναρμονίζεται 

απόλυτα με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εστιάζει 

στους ακόλουθους άξονες: 

1. Βελτίωση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

2. Αριστεία στην έρευνα 

3. Διεθνοποίηση και Κινητικότητα 

4. Εξωστρέφεια, Διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, και 

αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. 
 


