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5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ 
ΤΟΥ ΤΦ 

 
Στόχοι του ΠΠΣ 
Κεντρικός εκπαιδευτικός προσανατολισµός του ΠΠΣ του ΤΦ είναι η καλλιέργεια και 
η σπουδή της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και Γραµµατείας, της 
Βυζαντινής και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, της Συγκριτικής 
Φιλολογίας, και της Γλωσσολογίας.  
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεµελιώδης στόχος του ΠΠΣ είναι η προώθηση 
ακαδηµαϊκής και εφαρµοσµένης διδασκαλίας υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική διασύνδεσή τους µε την έρευνα, µε βάση τις διεθνείς 
προδιαγραφές. Δεύτερος στόχος, άµεσα συνδεδεµένος µε το ΠΠΣ, είναι η προώθηση 
ερευνητικών συνεργασιών και η αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων της 
έρευνας που παράγεται από τα µέλη του ΤΦ (µέλη ΔΕΠ και φοιτητές) προς όφελος 
της επιστήµης, αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισµού. 
 
Βασική επιδίωξη του ΠΠΣ είναι η κατάρτιση επιστηµόνων µε ανθρωπιστική παιδεία, 
µε προσόντα που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στο εγχώριο και διεθνές 
ακαδηµαϊκό και εργασιακό περιβάλλον, και που τους εξασφαλίζουν ευρείες 
προοπτικές απασχόλησης σε διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς που συνδέονται 
άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο των σπουδών τους: Μέση εκπαίδευση (δηµόσια / 
ιδιωτική) ως καθηγητές αρχαίων, λατινικών και νέων ελληνικών, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών ως καθηγητές ελληνικών για ξένους, εκδοτικοί οίκοι, εφηµερίδες και 
περιοδικά ως επιµελητές και διορθωτές κειµένων, ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα ή 
Ινστιτούτα που ασχολούνται µε τη φιλολογία και τη γλωσσική έρευνα, επίβλεψη 
εκδόσεων, συγγραφή βοηθηµάτων για τα φιλολογικά µαθήµατα του σχολείου, 
εταιρίες πληροφορικής που ειδικεύονται στη γλωσσική τεχνολογία, ερευνητικό 
προσωπικό σε πολιτιστικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, 
διαφηµιστικές εταιρείες ως κειµενογράφοι, µεταφραστικά κέντρα / εταιρείες / 
γραφεία ως µεταφραστές από και προς τα ελληνικά, επιχειρήσεις ως διοικητικά 
στελέχη, στελέχη οργάνωσης και διαχείρισης, σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που 
εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων οργάνωσης, καθώς και σε 
ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων, ως ωροµίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε 
διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K., Σχολές του O.A.E.Δ., Σχολές Tουριστικών 
Eπαγγελµάτων, Σχολές Eνόπλων Δυνάµεων, Σχολή Aστυνοµίας, Σχολή 
Nοσηλευτικής, κ.ά).      
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό,  τα γνωστικά αντικείµενα των τριών Ειδικεύσεων 
κατανέµονται αναλογικά στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών (τέσσερα πρώτα εξάµηνα). 
Στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών (τέσσερα τελευταία εξάµηνα), το ΠΠΣ σχεδιάζεται µε 
γνώµονα τη σε βάθος εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους στο γνωστικό πεδίο της Ειδίκευσης που επιλέγουν στην αρχή του πέµπτου 
εξαµήνου.  
 
Δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΤΦ 

• Περαιτέρω ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής µάθησης στο ΠΠΣ, ιδιαίτερα κατά 
τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών, µεριµνώντας για τη διαίρεση των φοιτητών σε 
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Τµήµατα, την οργάνωση φροντιστηριακής διδασκαλίας για περισσότερα 
µαθήµατα του ΠΠΣ, καθώς και για την οργάνωση εργαστηριακών µαθηµάτων 
εξάσκησης στη χρήση και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών (και τα τρία 
εφικτά µέσω της πρόσληψης 1 νέου µέλους ΔΕΠ και 3 νέων µελών ΕΔΙΠ στο 
ΤΦ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18). 

• Μέριµνα για την προσθήκη φροντιστηριακών ή σεµιναριακών µαθηµάτων 
γλωσσικής επιµέλειας κειµένων και διαχείρισης γλωσσικών εργαλείων. 

• Ενίσχυση της καθοδήγησης των φοιτητών/τριών από µέρους των 
διδασκόντων κατά την εκπόνηση των γραπτών ή/και προφορικών εργασιών 
που τους ανατίθενται, µε στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής λόγου 
και οργάνωσης επιχειρηµατολογίας. 

• Ενίσχυση της σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, µέσα από την τήρηση 
εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στη διδασκαλία, µε βάση 
την πολιτική ποιότητας του ΤΦ, αλλά και του ΠΠ γενικότερα.  

• Διαρκής βελτίωση της σύνδεσης του ΠΠΣ µε την αγορά εργασίας, µέσω του 
προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης. 

• Περαιτέρω ισχυροποίηση της εξωστρέφειας στην τοπική και την ευρύτερη 
περιοχή, µέσω της οργάνωσης δράσεων µε τοπικά σχολεία και φορείς (όπως 
Μουσεία, Βιβλιοθήκες ή Πολιτιστικούς Οργανισµούς).  

• Ενδυνάµωση της διεθνούς παρουσίας του ΤΦ, µε έµφαση στην αναγνώριση 
του Τµήµατος και της επιστηµονικής ταυτότητας των µελών του σε διεθνές 
επίπεδο και στην καλλιέργεια διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
συνεργασιών (λ.χ. µέσω προγραµµάτων κινητικότητας ή µέσω συµµετοχών σε 
ερευνητικά προγράµµατα). 

• Μέριµνα για διαρκή αναβάθµιση των διοικητικών διαδικασιών, βελτίωση των 
υποδοµών του ΤΦ και των παρεχόµενων υπηρεσιών µε προτεραιότητα τη 
φοιτητική κοινότητα. 

 
Το ΤΦ ήδη υλοποιεί ή έχει προγραµµατίσει την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων 
για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι οποίες αποτυπώνονται στον κατάλογο 
των Στρατηγικών Στόχων του.  



ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 1 (Σ 1) 

Καλλιέργεια και 
σπουδή των 
γνωστικών 
αντικειμένων 
που προσφέρει 
το Τμήμα με 
φοιτητοκεντρική 
διδασκαλία 
υψηλού 
επιπέδου. 

 

 
 
 
 
 

Σ 1.1 
Φοιτητοκεντρική 
διδασκαλία και 

μάθηση στο ΠΠΣ 

Ποσοστό 
μαθημάτων με 
φροντιστήριο 
 Δ 4.11 (6%) 

 

13% 

Διαίρεση φοιτητών σε 
τμήματα 

φροντιστηριακής 
διδασκαλίας 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ & ΟΜΕΑ 

 
31/8/2019 

 
Ποσοστό 

εργαστηριακών 
μαθημάτων 
Δ 4.12 (3%) 

 

6% 

Ένταξη νέων 
εργαστηριακών 

μαθημάτων εξάσκησης 
στις ψηφιακές 

τεχνολογίες 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ & ΟΜΕΑ 

 
31/8/2019 

Ποσοστό 
μαθημάτων 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 
Δ 4.10 (0%) 

 

3% 

Υλοποίηση 
φροντιστηριακών / 

σεμιναριακών 
μαθημάτων 

ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών δεξιοτήτων 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, Υπεύθ. 
Ειδίκευσης & ΟΜΕΑ 

 

31/8/2019 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
(τιμή δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Τι πρέπει να 

κάνουμε για να 
πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 
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Σ 1.2 
Συμβουλευτική 

0 1 

Διοργάνωση 
Ενημερωτικών 

Συναντήσεων για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Συντονισμός: Πρόεδρος  1/5/2019 

0 4 

Θέσπιση του Υπεύθυνου 
Έτους (Year Tutor) 

 

Σχεδιασμός & Ανάθεση: 
Πρόεδρος  

 

31/8/2019 

 

 
Σ 1.3 

Επικοινώνηση 
Κανονισμών 

Φοίτησης 

0 1 
Κωδικοποίηση 

Κανονισμών Φοίτησης 
σε μορφή A-to-Z 

Συντονισμός: Πρόεδρος & 
ΟΜΕΑ  

 

30/6/2019 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 2 (Σ 2) 

Κατάρτιση 

Σ 2.1 
Διασύνδεση του 

ΠΠΣ με την αγορά 
εργασίας 

Aριθμός 
προσφερόμενων  

μαθημάτων: 2017-
2018 

8 

12 

Προσφορά μαθημάτων 
που οδηγούν σε 
πιστοποίηση της 

Παιδαγωγικής Επάρκειας 
Συντονισμός: ΕΠΠΣ & 
Υπεύθ. Ειδίκευσης 

31/8/2019 
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αποφοίτων με 
ανταγωνιστικά 
προσόντα και 
διεθνή 
κινητικότητα 

 

 

Αριθμός 
δράσεων/έτος 

(0) 

1 
Θέσπιση θεσμού ‘Ημέρα 

Καριέρας’ 
Συντονισμός: Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης 

31/5/2019 

Αριθμός μελών 
Δικτύου Αποφοίτων 

(0) 

150 μέλη 

Δημιουργία Δικτύου 
Αποφοίτων Τμήματος 
Φιλολογίας (Α´φάση: 
συλλογή στοιχείων) 

Συντονισμός: Πρόεδρος & 
ΟΜΕΑ  

 

31/8/2019 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 3 

Παραγωγή 
έρευνας υψηλού 
επιπέδου και 
διεθνούς 
απήχησης 

Σ 3.1 
Ενίσχυση 

ερευνητικών 
συνεργειών 

  Διατήρηση Υπεύθυνου 
Έρευνας για ενίσχυση 

ερευνητικών συνεργειών 
σε σύνδεση και με τον 

ΕΛΚΕ 

Σχεδιασμός & Ανάθεση: 
Πρόεδρος 

 

31/8/2019 

Διαπανεπιστημιακές 
συν-εποπτείες 
διδακτορικών 
διατριβών (3) 

4 
Έναρξη συν-εποπτείας με 
το Πανεπιστήμιο Lyon 2 

Συντονισμός: Υπεύθυνο 
μέλος ΔΕΠ 

31/1/2019 

Αριθμός Μνημονίων 
Συνεργασίας (2) 

3 

Υλοποίηση Μνημονίου 
Συνεργασίας με το Ε.Ι.Ε. 
(2018-2023): Συμμετοχή 

2 μελών ΔΕΠ σε 
ερευνητικό πρόγραμμα 

Ε.Ι.Ε. και Ημερίδα; 
Οργάνωση διάλεξης 

Συντονισμός: Υπεύθυνος 
Μνημονίου 

31/5/2019 
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Σ 3.2  
Ανάληψη 

εθνικών/διεθνών 
ερευνητικών 

προγραμμάτων 

Ετήσιο ποσοστό 
έργων με 

συντονιστή μέλος 
του Τμήματος 

Δ 3.47 (0%) 

 

46% 

Συντονισμός εθνικών 
ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων 

διδακτορικής και 
μεταδιδακτορικής 

έρευνας (2 ΕΛΙΔΕΚ, 2 
Καραθεοδωρή, 1 

Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ) 

Συντονισμός: Αρμόδιοι 
Υπεύθυνοι  Έργων  

31/8/2019 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 4 (Σ 4) 

Ενίσχυση της 
στελέχωσης του 
Τμήματος 

Σ 4.1 
Πρόσληψη νέου 

ανθρώπινου 
δυναμικού 

υψηλής 
ερευνητικής 

στάθμης 

Ποσοστό ετήσιων 
προσλήψεων μελών 

ΔΕΠ 
Δ 3.09 (0%) 

4% 
Προκήρυξη νέας θέσης 

μέλους ΔΕΠ 

Σχεδιασμός: Πρόεδρος, 
Ειδικεύσεις & ΟΜΕΑ 

 

31/8/2019 

 


