
Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

Στο Τμήμα Ψυχολογίας, οι, άμεσα συνδεόμενοι μεταξύ τους, βασικοί άξονες δράσης μας είναι: α) η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, β) η οργάνωση
και η διδασκαλία υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού έργου και γ) η διεθνοποίηση/εξωτερίκευση του Τμήματος και του έργου του στην κοινότητα και στο
εξωτερικό. Η ποιότητα και η επιδιωκόμενη διαρκής ανανέωση των ΠΠΣ εξαρτάται και από την συνεχή εξέλιξη της οργάνωσης και διδασκαλίας στο ΠΠΣ
αλλά και με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας, την εξωτερίκευση του Τμήματος και την κινητικότητα των μελών της, καθώς και
την ενίσχυση των συνεργασιών του με την κοινωνία και άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

- Παραγωγή έρευνας και τεκμηριωμένων εφαρμογών στις περιοχές εξειδίκευσης του Τμήματος.
- Παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων.
- Απόκτηση εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμόσιμης γνώσης/ερευνητικής εμπειρίας και εμπειρίας εφαρμογών από τους φοιτητές, εκπαίδευση

στελεχών.
- Εμπλουτισμός γνωστικών αντικειμένων με διασυνδέσεις προς την επιστημονική κοινότητα (από τα πεδία της έρευνα και εφαρμογή).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

(δείκτης)

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(τρέχουσα
τιμή)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΨΗΛΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βελτίωση στην
παραγωγή και
αναγνώριση
ερευνητικού
έργου

Δ3.36. Μέσο
συνολικό πλήθος
εργασιών σε
επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
ανά μέλος ΔΕΠ

52.76 53

Ενίσχυση Επίκουρων
Καθηγητών και
βοηθητικού προσωπικού
(ΠΔ 407, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)

Πρόεδρος

Διευθυντές
εργαστηρίων και
μέλη ΔΕΠ
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ακαδημαϊκού έτους
2022-23



Ενίσχυση της λειτουργίας
και των υποδομών των
εργαστηρίων

Πρωτότυπες
Επιστημονικές Μελέτες
και Δημοσιεύσεις

Δ3.41. Μέσο
συνολικό πλήθος
μονογραφιών ανά
μέλος ΔΕΠ

Δ3.42. Μέσο
συνολικό πλήθος
βιβλίων ανά μέλος
ΔΕΠ

7.70 8

Δ3.39. Μέσο
συνολικό πλήθος
ανακοινώσεων σε
πρακτικά
συνεδρίων με
κριτές ανά μέλος
ΔΕΠ

64.18 65

Μέσο ετήσιο
πλήθος
ετεροαναφορών
ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.62-212. Μέσο
συνολικό πλήθος
ετεροαναφορών
Scopus ανά μέλος
ΔΕΠ

200.82 210

Ενίσχυση της πρόσβασης
του Τμήματος σε
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Βελτίωση της προσωπικής
ιστοσελίδας των μελών
ΔΕΠ, και δημιουργία
λογαριασμών σε μέσα
προβολής ερευνητικών
αποτελεσμάτων (π.χ.
orchid, researchgate,
google scholar, web of
science κ.α.)

Έως το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους
2022-23



Υψηλή
ερευνητική
δραστηριότητα

Δ3.48-211. Ετήσιο
ποσοστό
Ευρωπαϊκών έργων
(ανταγωνιστικών)

37.50% 38%
Ενίσχυση Επίκουρων
Καθηγητών και
βοηθητικού προσωπικού
(ΠΔ 407, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)

Ενίσχυση της λειτουργίας
και των υποδομών των
εργαστηρίων

Μέλη ΔΕΠ
Έως το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους
2022-23

Δ3.51-211. Ετήσιο
ποσοστό έργων
από εθνικούς
φορείς (δημόσιους
και ιδιωτικούς)

18.75% 19%



ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΠΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

- Σφαιρικότητα των περιεχομένων του ΠΠΣ σε γνωστικά αντικείμενα βασικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην Ψυχολογία ώστε οι
φοιτητές να είναι σε θέση να έχουν ευρεία εικόνα της Ψυχολογίας και να μπορούν να επιλέξουν βέλτιστα μετέπειτα στόχους
ερευνητικής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ειδίκευσης.

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πτυχίου τόσο στον χώρο των μετέπειτα σπουδών (μεταπτυχιακά, διδακτορικό, έρευνα) όσο
και στο χώρο της άσκησης επαγγέλματος.

- Παρακολούθηση διεθνών προτύπων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα στα Προγράμματα Σπουδών Ψυχολογίας.
- Ίδρυση και στήριξη εργαστηρίων και εργαστηριακών μαθημάτων με τις κατάλληλες υποδομές για την παραγωγή έρευνας και

γνώσης.
- Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου, στο οποίο στηρίζεται η έκδοση άδειας ασκήσεως του

επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδίκευση). Επομένως αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό στόχο για την Πρακτική Άσκηση ο
εμπλουτισμός της με ευρύτερους φορείς όπου εφαρμόζεται η ψυχολογία όπως με σχολεία, οργανισμούς, εργαστήρια εφαρμογών
της ψυχολογίας, ομάδες ενδυνάμωσης-συνηγορίας πολιτών, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης, επανένταξης -αποκατάστασης κ.α.
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ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΨΗΛΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΠΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα
σπουδών και
μελλοντική
επαγγελματικής
σταδιοδρομία

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΗ. Ταυτότητα
Τμήματος:
Γνωστικά
αντικείμενα που
θεραπεύονται,
περιοχές βασικής
έρευνας και
εφαρμογών που
καλλιεργούνται

4 4

Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ εφόσον
είναι διοικητικά εφικτό και
παρέχονται δημόσια κονδύλια.

Εισαγωγή υποχρεωτικών
μαθημάτων σε βασικές θεματικές
που μπορούν να διδαχθούν από
εξωτερικούς συναδέλφους ΔΕΠ
με ανάθεση ή με άλλες μορφές

Επιτροπή
Προγράμματος
Σπουδών.

Ο Πρόεδρος του
Τμήματος με
εισηγήσεις του
προς την Διοίκησης
του Πανεπιστημίου
για Προκηρύξεις
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του
ακαδημαϊκο
ύ έτους
2022-23



συνεργασίας.

Εισαγωγή μαθημάτων
θεωρητικών και εργαστηριακών
επιλογής που μπορούν αν
υπηρετηθούν από ΕΔΙΠ,
διδάκτορες με υποστήριξη ΕΣΠΑ
(απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
νέων διδακτόρων) ή ΠΔ 407/83.

Προκήρυξη θέσεων ΕΤΕΠ εφόσον
είναι διοικητικά εφικτό και
παρέχονται δημόσια κονδύλια.

θέσεων ΔΕΠ, ΕΣΠΑ,
ΠΔ 407, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
κλπ.Δ3.09. Ετήσιο

ποσοστό
προσλήψεων
μελών ΔΕΠ

5.88% 6%

Δ3.13. Ετήσιο
ποσοστό
διδακτικού
προσωπικού με
σύμβαση

26.09% 27%

Δ3.10. Ετήσιο
ποσοστό
προσλήψεων
μελών ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ,ΕΕΠ

20% 22%

Εργαστήρια

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΗ. Ερευνητική
δραστηριότητα –
ερευνητικά έργα
και ερευνητικές
υποδομές
Τμήματος:
Αριθμός
φοιτητών που
συμμετέχουν σε
στενά
εποπτευόμενες
εργαστηριακές

236 240

Υλικοτεχνική υποδομή,
εξοπλισμός και συντήρηση
εργαστηρίων με κονδύλια του
Πανεπιστημίου, από ερευνητικά
και διδακτικά προγράμματα ή
χορηγίες.

Στελέχωση με ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των
εργαστηρίων και υποστήριξη
αντίστοιχων εργαστηριακών-
φροντιστηριακών μαθημάτων.

Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ, υπεύθυνοι
διδάσκοντες
εργαστηρίων,
υπεύθυνοι
εργαστηριακών
μαθημάτων κατά
επιστημονικό
τομέα.

Επιτροπή
Προγράμματος
Σπουδών για την
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έρευνες και
εφαρμογές στους
τομείς της
βασικής και
εφαρμοσμένης
έρευνας της
Ψυχολογίας

Ένταξη περισσοτέρων
εργαστηριακών μαθημάτων στο
ΠΠΣ. Δημιουργία σεμιναρίων και
άλλων μορφών συνάντησης και
ανοιχτής συζητήσεις (π.χ.
παρουσιάσεις, journal clubs) στα
εργαστήρια με αντίστοιχη
θεματολογία.

Δημιουργία χώρων εργασίας για
διδακτορικούς φοιτητές για την
δημιουργία κοινότητας,
συνεργασίας και βοήθειας σε
προπτυχιακούς φοιτητές.

ενίσχυση και
προγραμματισμό
εργαστηριακών
μαθημάτων.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΗ. Ερευνητική
δραστηριότητα –
ερευνητικά έργα
και ερευνητικές
υποδομές
Τμήματος:
Αριθμός και
δραστηριότητα
θεσμοθετημένων
εργαστηρίων και
αντίστοιχων
υποδομών

7 9

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΗ. Ερευνητική
δραστηριότητα –
ερευνητικά έργα
και ερευνητικές
υποδομές
Τμήματος:
Αριθμός
εργαστηριακών
μαθημάτων και

4 4



σεμιναρίων

Πρακτική
Άσκηση (ΠΑ)

Ώρες
ενασχόλησης
στους φορείς υπό
την εποπτεία
Ψυχολόγου

200 ώρες
για το
σύνολο των
προς
αποφοίτησ
η φοιτητών

200

Επέκταση του προγράμματος της
Πρακτικής Άσκησης σε
περισσότερους φορείς από
διαφορετικές κατηγορίες και
ανανέωση καταλόγου φορέων ως
προς το είδος και τον αριθμό
μέσω ενέργειες εξωτερίκευσης
στην κοινότητα και σχετικούς
οργανισμούς.

Συστάσεις και οδηγίες προς τους
φορείς, ενίσχυση των δεσμών
μαζί τους με συστηματικές
επαφές ΔΕΠ - επόπτη Ψυχολόγου
- φορέα, οργάνωση ημερίδων με
τους φορείς, καθώς και άλλες
συνεργασίες. Θέσπιση τακτών
συναντήσεων του ΔΕΠ επόπτη με
τους εποπτευόμενους
φοιτητές/τριες. Επαφή του ΔΕΠ
με φορείς στην αρχή της ΠΑ και
εάν χρειαστεί κατόπιν.

Συνεχής ενημέρωση της
υπάρχουσας ιστοσελίδας με
εγχειρίδια οδηγιών για: α) τη

Επιστημονικά
Υπεύθυνος
Πρακτικής άσκησης
και Επιτροπή της
Πρακτικής Άσκησης
επικουρούμενη
από το «Γραφείο
Πρακτικής
Άσκησης» που
στελεχώνεται από
έναν
γραμματειακά
υπεύθυνο
αμειβόμενο από
τον ΕΛΚΕ.

Έως το τέλος
του
ακαδημαϊκο
ύ έτους
2022-23

Αριθμός φορέων 100 120

Αριθμός
κατηγοριών στις
οποίες
εντάσσεται ο
φορέας

3 4

Συμμετοχή
φοιτητών ανά
κατηγορία

20-30 στους
170-180
κατά έτος.

20-40
στους 170-
180 κατά
έτος.



διαδικασία συμμετοχής στην ΠΑ
(http://www.psychology.panteion
.gr/index.php/about-
us/undergraduate-
psychology/psychology-studies-
basic-information/mandatory-
internship-in-psychology), β) την
προετοιμασία της εργασίας (υπό
μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης
εμπειρίας) της ΠΑ, γ) τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των φοιτητών στο χώρο της ΠΑ
και δ) την προσδοκώμενη
συμπεριφορά τους και τα
μαθησιακά αποτελέσματα.

Η οικονομική υποστήριξη της ΠΑ
(για την ασφάλιση και το μικρό
επιμίσθιο των φοιτητών)
συνδέεται με τα διαθέσιμα
προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω του
ΕΛΚΕ του Παντείου. Η ενίσχυση
αυτή δίδεται μέχρι τώρα με μικρά
προβλήματα καθυστερήσεων. Το
Τμήμα εργάζεται για τη συνεχή
παροχή πόρων εφόσον η ΠΑ
αποτελεί ουσιαστική
προϋπόθεση για το Πτυχίο
Ψυχολογίας.





ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Διεθνής δικτύωση των μελών ΔΕΠ ώστε να είναι ευχερέστερες οι επιστημονικές συνεργασίες σε έρευνα και δημοσιεύσεις,
σύγκριση και αφομοίωση γνωστικών αντικειμένων, πεδίων έρευνας, τεχνογνωσίας και επιπέδου ακαδημαϊκής δραστηριότητας
άλλων χωρών.

- Μετακινήσεις μελών ΔΕΠ από και προς άλλες χώρες. Σύγκριση και αφομοίωση προτύπων σε γνωστικά αντικείμενα και
ακαδημαϊκή τεχνογνωσία. Παραγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών δημοσιεύσεων από τις συνεργασίες που
προκύπτουν με την δικτύωση των μελών ΔΕΠ.

- Προβολή του έργου του Τμήματος στην κοινότητα, επέκταση του δικτύου του Τμήματος σε φορείς σχετικούς με την Ψυχολογία ή
φορείς στους οποίους μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, να κατασκευαστούν και χρησιμοποιηθούν εφαρμογές της Ψυχολογίας ή
να υπάρξουν συνεργασίες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Οι συνεργασίες αυτές δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές
να ασκήσουν τις δεξιότητές τους, να δημιουργήσουν αποτελεσματικά επαγγελματικά-ερευνητικά δίκτυα, να πραγματοποιήσουν
έρευνα στο πεδίο σε πλαίσια υποστηρικτικά και να προβάλουν το έργο τους.

- Εκπαιδευτικές δράσεις των μελών του Τμήματος προς την Κοινότητα μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου.
- Διάχυση της γνώσης που παράγεται στο Τμήμα αλλά και των πεδίων που το Τμήμα πραγματεύεται με δραστηριότητες ανοιχτές

για τους φοιτητές και το ευρύ κοινό.
- Τακτική ενημέρωση και συντήρηση της ιστοσελίδας του Τμήματος ώστε να υπάρχει και η επιζητούμενη προβολή-ενημέρωση.
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ΒΑΣΗΣ
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τιμή)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Ποιος αναλαμβάνει
κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΠΣ ΚΑΙ

Αύξηση
ορατότητας και
δικτύωσης του
Τμήματος και

Οργάνωση
συνεδρίων

53 55
Συνεχόμενη παραγωγή
έρευνας και ερευνητικών
συνεργασιών.

Όλα τα μέλη ΔΕΠ, οι
Τομείς και οι
Τμηματικοί
υπεύθυνοι Erasmus.

Έως το τέλος του
ακαδημαϊκού
έτους 2022-23



ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ

των μελών του
Οργάνωση άλλων
επιστημονικών
δραστηριοτήτων
(ομιλιών,
συμποσίων κτλ)

10 15

Διεύρυνση των
εμπειριών των
φοιτητών και
εξοικείωση με
το ευρωπαϊκό
ακαδημαϊκό
σύστημα

Σύναψη διμερών
συμφωνιών με
ξένα
πανεπιστήμια
στο πλαίσιο του
ERASMUS

24 25

Ενημέρωση μελών ΔΕΠ για
τη δυνατότητα διμερών
συμφωνών και την ανάγκη
επικαιροποίησης τους

Μέλη ΔΕΠ

Έως το τέλος του
ακαδημαϊκού
έτους 2022-23

Αύξηση αριθμού
εξερχομένων
φοιτητών για
σπουδές ή
πρακτική άσκηση
στο πλαίσιο του
ERASMUS

17 20

Επικοινωνία και περαιτέρω
ενημέρωση των φοιτητών
με στόχο την παρότρυνση
για συμμετοχή στο
πρόγραμμα Erasmus

Επιτροπή Erasmus
σε συνεργασία με το
Γραφείο Erasmus
του ΠανεπιστημίουΑύξηση αριθμού

εισερχομένων
φοιτητών στο
πλαίσιο του
ERASMUS

22 25

Επικοινωνία με το Γραφείο
Erasmus για σχετική
ενημέρωση των
αλλοδαπών ιδρυμάτων

Δ3.18. Ετήσιο
ποσοστό
εξερχόμενων
μελών ΔΕΠ με

35.29% 36%

Ενημέρωση των μελών
ΔΕΠ για τις δυνατότητες
και τις διαδικασίες του
προγράμματος, και τις

Συνέλευση
Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ



Erasmus υπάρχουσες διμερείς
συμφωνίες

Επιτροπή Erasmus
σε συνεργασία με το
Γραφείο Erasmus
του Πανεπιστημίου

Δ3.19. Ετήσιο
πλήθος
εισερχόμενων
Διδασκόντων
εξωτερικού με
Erasmus ανά
μέλος ΔΕΠ

0.06 0.10

Επικοινωνία με το Γραφείο
Erasmus για σχετική
ενημέρωση των
αλλοδαπών ιδρυμάτων

Ενημέρωση μελών ΔΕΠ για
τη δυνατότητα
πρόσκλησης υψηλού
κύρους μελών ΔΕΠ από
πανεπιστήμια του
εξωτερικού

Επιτροπή Erasmus
σε συνεργασία με το
Γραφείο Erasmus
του Πανεπιστημίου

Μέλη ΔΕΠ

Προβολή του
έργου του
Τμήματος στην
κοινότητα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΗ. Ερευνητική
δραστηριότητα –
παραγωγή και
αναγνώριση
επιστημονικού
έργου Τμήματος:
Συνεργασία με
κοινοτικούς
φορείς

3 5

Ενίσχυση συνεργασιών και
κοινής προβολής με
κοινοτικούς φορείς.

Δραστηριότητες διάχυσης
γνώσεις σε κοινοτικούς
φορείς.

Μέλη ΔΕΠ
Έως το τέλος του
ακαδημαϊκού
έτους 2022-23

Δ3.21. Ετήσιο
ποσοστό μελών
ΔΕΠ σε
προγράμματα

17.65% 18%

Αύξηση των προτάσεων
για προγράμματα και
συμμετοχή περισσότερων
διδασκόντων από όλες τις

Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ



εκπαιδευτικής
συνεργασίας

κατηγορίες.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΗ. Ερευνητική
δραστηριότητα –
παραγωγή και
αναγνώριση
επιστημονικού
έργου Τμήματος:
Δραστηριότητες
διάχυσης στο
γενικό κοινό.

6 9

Συνεχή προσπάθεια
παρουσίας και διάχυσης
της γνώσης στο ευρύ
κοινό.

Εύρεση πόρων για την
δημιουργία θεσμών που
θα φιλοξενούν τέτοιες
δραστηριότητες.


