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ΣΣ-1 

Ενίσχυση 
αποτελεσματικότητας 
της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και 
Ακαδημαϊκής 
Ανάπτυξης του ΠΜΣ 

ΣΣ1-1 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚ
ΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΕΔ1:Ποσοστό 
συμμετοχής 
φοιτητών στην 
αξιολόγηση του 
μαθήματος 
διδασκαλίας 

27% 60% 

Επικοινώνηση της διαδικασίας και 
της σπουδαιότητας της 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω 
της  παρότρυνσης από τους 
διδάσκοντες 

ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την 
ΜΟΔΙΠ, Επιτροπή του ΠΜΣ, 

Διδάσκοντες ΠΜΣ 
31/12/2023 

ΣΣ1-2 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗ

ΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 

ΕΔ2: Αριθμός Μελών 
Δικτύου Αποφοίτων 
ανά έτος  

0 30 

(α) Δημιουργία βάσης καταγραφής 
και ενημέρωσης της 
επαγγελματικής πορείας 
αποφοίτων (φάση Α’: συλλογή 
δεδομένων επικοινωνίας)  

 
ΟΜΕΑ, Υπεύθυνος Δικτύου 
Αποφοίτων , Επιτροπή του 

ΠΜΣ 

 
31/12/2023 

(β) Έκδοση σχετικού Ενημερωτικού 
Δελτίου 

ΟΜΕΑ, Υπεύθυνος Δικτύου 
Αποφοίτων , Επιτροπή του 

ΠΜΣ 
31/12/2023 

Σ 1-3 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ 
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Δ5.16-211: Ποσοστό 
Διδασκόντων μελών 
ΔΕΠ από άλλα 
Τμήματα 

16,67% 18% 

Προσπάθεια προσέγγισης 
διδασκόντων άλλων 
Πανεπιστημιακών τμημάτων μέσω 
προσωπικών επικοινωνιών, 
δεδομένου ότι και στο τρέχον ΠΜΣ 
δεν προβλέπονται αμοιβές για 
τους διδάσκοντες 

Επιτροπή του ΠΜΣ,  
Διδάσκοντες του ΠΜΣ 

31/12/2023 



 

  

Το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” έχει ως σκοπό την παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης 
και στην ανάπτυξη της έρευνας στη διοικητική επιστήμη παρέχοντας τη δυνατότητα 
στους αποφοίτους του,  να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας αναπτύσσοντας 
κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των 
διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  
Παράλληλα, ο πυρήνας του ΠΜΣ δίνει έμφαση: α) στη λεπτομερή μελέτη των 
οργανισμών, του τρόπου διοίκησής τους και των συνεχών αλλαγών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν, β) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω 
εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται σε διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα, 
γ) στην ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος, ενθαρρύνοντας τόσο την 
ατομική δημιουργικότητα, όσο και την ομαδική εργασία. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από: 
(i) τη στενή σχέση με την αγορά και τη συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και 
πρακτικής, (ii) την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε 
θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης και Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων, (iii) 
την ευθυγράμμιση με αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων του 
εξωτερικού. 

Το ΠΜΣ έχει ως στόχους: 
• Να εκπαιδεύσει απόφοιτους χρηματοοικονομικής, λογιστικής, διοίκησης 

επιχειρήσεων και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων, εφοδιάζοντάς τους με ισχυρό 
γνωσιολογικό υπόβαθρο και επικαιροποιημένες γνώσεις στον τομέα της 
στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων, των χρηματοοικονομικών για επαγγελματική 
σταδιοδρομία στον επιχειρηματικό τομέα, 

• Να παράγει διοικητικά στελέχη και χρηματοοικονομικούς συμβούλους με υψηλό 
επίπεδο και εμπειρία στην επίλυση εξειδικευμένων και πολύπλοκων προβλημάτων 
της επιχειρηματικής δράσης   

• Να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν 
και θα απασχολήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο στο μέλλον 

• Να δημιουργήσει κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού 
και των φοιτητών, αλλά και συναφών εταιριών προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου 
οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε 
εφαρμοσμένα πεδία διοικητικών αποφάσεων. 

• Να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου 
• Να ενισχύσει και επεκτείνει τις δυνατότητες συνεργασίας του Τμήματος τόσο σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο, με συναφή και άλλα Τμήματα, όσο και στο επίπεδο της  
έρευνας με εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
κλάδους. 

 
Εν κατακλείδι, η βασική επιδίωξη του ΠΜΣ εστιάζει στους εξής στρατηγικούς άξονες, οι 
οποίοι συνδέονται με τους αντίστοιχους του Π.Ι.:  
• Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας, με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, 

δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του 
Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς, παραγωγικούς  
φορείς και τους αποφοίτους του ΠΜΣ 

• Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της 
προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των 
αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 

• Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της 
ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα. 

• Ενίσχυση του κύρους του ΠΜΣ μεταξύ των υποψηφίων φοιτητών και μεταξύ των 
επαγγελματιών και ακαδημαϊκών δασκάλων του χώρου.  



 

  

Δεδομένου ότι το Τμήμα αποσκοπεί στην αποτίμηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας 
του ΠΜΣ, διερευνά συστηματικά την  αποτελεσματικότητα των στόχων του, έχοντας ως 
βάση  τις αξιολογήσεις των φοιτητών, τις εσωτερικές  αξιολογήσεις του Τμήματος και την 
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων έθεσε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023 τον ακόλουθο Στρατηγικό Στόχο 
για το προσφερόμενο ΠΜΣ και καθόρισε τις δράσεις για την επίτευξή του: 

Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση Αποτελεσματικότητας και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών     
 
Στόχος Ποιότητας 1.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
 
Οι  σημαντικότερες προτεραιότητες που θέτει το ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη 
προετοιμασία των φοιτητών:  
α) για σταδιοδρομία ως ανώτερα στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως 
μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, τράπεζες, και  
β) για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στοχεύοντας σε σταδιοδρομία σε 
Πανεπιστήμια ως μέλη ΔΕΠ, σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα, σε τμήματα 
μελετών εμπορικών τραπεζών, μεταξύ άλλων. 
 
Το Τμήμα χρησιμοποιεί ως πάγια πολιτική του την αξιοποίηση στο καλύτερο δυνατό 
βαθμό των  αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους φοιτητές. Έτσι 
αντιμετωπίζει όλο αυτό το χρήσιμο υλικό ως σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της 
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στην φοιτητική του κοινότητα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, ο σχεδιασμός του ΠΜΣ στοχεύει στη διασφάλιση των αναγκαίων 
προϋποθέσεων προς τους φοιτητές, ώστε αυτοί να ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην διεπιστημονική 
ανάλυση, στην κριτική σκέψη αλλά και στην πρακτική εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί  μελέτες περίπτωσης από τον χώρο των επιχειρήσεων και  της δημόσιας 
διοίκησης, καθώς και  εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα τους. Παρέχει 
εννοιολογικά πλαίσια, εργαλεία και μεθόδους, καλλιεργεί δεξιότητες καθώς και προωθεί 
σύνθετες μαθησιακές διεργασίες και ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή του ΠΜΣ αναζητά απάντηση σε τουλάχιστον δύο βασικά 
ερωτήµατα: α) πόσο καλά µαθαίνουν οι φοιτητές  και β) πόσο αποτελεσµατικά 
διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ.  

Οι τάσεις και οι απόψεις που αναπτύσσονται από τους φοιτητές έχουν βαρύνουσα 
σηµασία και λαµβάνονται ουσιαστικά υπόψη στη διαδικασία του σχεδιασµού του 
προγράμματος  για τη συνεχή βελτίωσή τους 

Στόχος Ποιότητας 1.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 
 
Το Τμήμα  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνωρισιμότητα του ΠΜΣ. Για το λόγο αυτό 
στο προσεχές διάστημα εστιάζει στη δημιουργία και οργάνωση της κοινότητας των 
αποφοίτων του. Οι απόφοιτοί του θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του 
προγράμματος  και πρεσβευτές του στην ελληνική και διεθνή σκηνή. Έτσι, πρόκειται να 
συλλεγούν δεδομένα επικοινωνίας των αποφοίτων του ΠΜΣ, προκειμένου να  
υλοποιηθεί η καταγραφή τους και στη συνέχεια να γίνει η πρώτη επαφή μαζί τους. Με 
αυτό τον τρόπο θα ενημερωθούμε για την επαγγελματική   πορεία  τους  και θα 
ανακτήσουμε γέφυρες επικοινωνίας μαζί τους. Στη συνέχεια υπολογίζουμε στην έκδοση 
ενός σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου ώστε να ενώσουμε σε μια κοινότητα τους 
αποφοίτους, η οποία θα διευρύνεται διαρκώς. 



 

  

 
Στόχος Ποιότητας 1.3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου παρεχόμενης 
εκπαίδευσης του ΠΜΣ, είναι η συνεργασία και η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο 
μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή/και άλλων Ιδρυμάτων. Η 
δυνατότητα αυτή ενισχύει το προφίλ του προγράμματος. Ωστόσο, το πρόγραμμα 
προσφέρεται χωρίς την καταβολή τελών φοίτησης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά 
την προσπάθεια αυτή. Παρόλα αυτά, θα συνεχιστεί η προσπάθεια  προς την κατεύθυνση 
αυτή, ώστε να υπάρχουν παρουσίες και διαλέξεις διδασκόντων από άλλα Πανεπιστήμια 
της  χώρας. 
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