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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
18.04.2022

Τ.Ε.Φ.Α.Α.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
18.04.2022

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1. Γ. Γρούιος: Συντονισμός της ερευνητικής δραστηριότητας τουΤμήματος

2. Κ. Αλεξανδρής: Ερευνητική στρατηγική του Τμήματος και δείκτες αξιολόγησης του ερευνητικού έργου

3.  Β. Μούγιος: Μέσα και εργαλεία προαγωγής της έρευνας στο Τμήμα

4. Μπαρκούκης Β.  'Erasmus+ για τον αθλητισμό 2021-2027: Δομή και προτεραιότητες της προκήρυξης'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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1. Συντονισμός της Ερευνητικής
Δραστηριότητας του ΤΕΦΑΑ του
ΑΠΘ

Γεώργιος Γρούϊος

3

Η συστηματική και δημιουργική εργασία που
έχει σκοπό να προάγει την επιστηµονική γνώση.
Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί µία
εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία.

4

Έρευνα
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Η έρευνα διακρίνεται σε :
▷ Έρευνα ελεύθερης επιλογής ή θεμελιώδη
έρευνα ή βασική έρευνα

▷ Προσανατολισµένη έρευνα ή εφαρµοσµένη
έρευνα

5

5

6

Το σύνολο των συστηματικών και δημιουργικών
ενεργειών μιας ομάδας ατόμων ή ενός, σε
ορισμένο γνωστικό πεδίο, που στοχεύουν στη
προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης".

Ερευνητική Δραστηριότητα

6
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Η ερευνητική δραστηριότητα στο
ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ χρηματοδοτείται από:

§ Τις πιστώσεις του Ιδρύµατος
§ Οργανισµούς, φορείς ή ενδιαφερόµενους
ιδιώτες

7

7

Η χρηµατοδοτούµενη έρευνα µπορεί να
διακριθεί σε δύο κύριες συνιστώσες:

§ Την "επιχορηγούµενη" έρευνα
§ Την "κατ‘ ανάθεση" έρευνα

8
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Η εναρμόνιση, ρύθμιση ή τακτοποίηση των
λεπτομερειών εκτέλεσης μιας ερευνητικής
πράξης ή περισσότερων".

Συντονισμός Ερευνητικής
Δραστηριότητας

9

10

Το ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ στελεχώνεται με υψηλού
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι σε
σημαντικό βαθμό ερευνητικά ενεργό και
συμμετέχει ως κύριος ερευνητής ή συντονιστής
σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά
προγράμματα και έργα.

Διαπιστώσεις (+)
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Διαθέτει αποδεδειγμένα αξιόλογο δημοσιευμένο
έργο σε έγκυρα και έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά και μπορεί να υποστηρίξει ερευνητικές
δράσεις σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής στο
ευρύτερο πεδίο των επιστημών του αθλητισμού
και της εκπαίδευσης.

11

12

Το Τμήμα επιδιώκει συστηματικά να ενισχύσει
την συσπείρωση του δυναμικού του στις
υπάρχουσες θεσμοθετημένες ερευνητικές δομές,
ώστε να προκύψει η απαραίτητη κρίσιμη μάζα
για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, τη
βελτίωση των αντίστοιχων δεικτών και την
εξασφάλιση πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές
ή διεθνείς πηγές.
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Το όραμα του Τμήματος είναι η εδραίωση και η
καταξίωσή του στο διεθνές ερευνητικό
περιβάλλον ως ενός βασικού και αναγνωρίσιμου
παράγοντα στο σύγχρονο χώρο των επιστημών
του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

13

14

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος
υποστηρίζεται από το σύνολο του προσωπικού,
τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές αλλά και το διευρυνόμενο δίκτυο
εθνικών και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών
και ανταλλαγών που οικοδομείται με
πρωτοβουλία του προσωπικού.
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Στις ερευνητικές δραστηριότητες και τα
προγράμματα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να
συμμετέχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του
Τμήματος, ενώ στενή αλληλεπίδραση υπάρχει με
τα προγράμματα μεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών που προσφέρει το
Τμήμα.

15

16

Οργανωτικά και διοικητικά οι ερευνητικές
δραστηριότητες του Τμήματος υποστηρίζονται
από τα θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια
και τις υποδομές τους.
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Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος έχει
ποικίλα και αποκλίνοντα ερευνητικά
ενδιαφέροντα και είναι ασύμμετρα
κατανεμημένο στις θεσμοθετημένες ερευνητικές
δομές του.

Διαπιστώσεις (-)

17

18

Είναι ετερογενές στην επιστημονική εξειδίκευσή
του και στην ειδική εμπειρία του σε σύγχρονα
περιβάλλοντα τεχνολογίας και έρευνας.
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Έχει ανομοιόμορφες δυνατότητες να παράξει
αυτοτελώς διατμηματική και διεπιστημονική
ερευνητική συνεργασία με ελληνικά και ξένα
ανώτατα ερευνητικά ιδρύματα.

19

20

Είναι συγκεντρωμένο στην τελευταία
καθηγητική βαθμίδα ή συναθροίζεται σε αυτή με
ταχείς ρυθμούς. Αυτό το γεγονός δημιουργεί
στρεβλώσεις, αγκυλώσεις και, εν τέλει,
προβλήματα στη βέλτιστη ερευνητική
λειτουργία του Τμήματος.

20
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Η πρόταξη προσωπικών φιλοδοξιών,
προτεραιοτήτων, στρατηγικών, και οφελών,
έναντι των συλλογικών, δυσχεραίνει την
ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος και
επηρεάζει σημαντικά την ερευνητική πολιτική
του.

21

22

Η απουσία σταθερού και μακροχρόνιου
στρατηγικού σχεδιασμού ερευνητικής πολιτικής
στο Τμήμα επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξη
της ανταγωνιστικής έρευνας και την ενίσχυση
της αριστείας σε αυτό.
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Προτάσεις για τη βελτίωση της ερευνητικής
δραστηριότητας του Τμήματος :

§ Λελογισμένη ερευνητική πολιτική
§ Τροποποίηση ή/και συγχώνευση Εργαστηρίων
§ Ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
§ Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού
§ Έμφαση στη συλλογική ερευνητική δραστηριότητα
§ Συντονισμός του ερευνητικού έργου

23

23

“Σας Ευχαριστώ!

24

24



5/5/22

13

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Ερευνητική στρατηγική του Τμήματος και
δείκτες αξιολόγησης του ερευνητικού έργου

Κ. Αλεξανδρής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
18.04.2022

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

25
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QS World University Rankings

Ø Ακαδημαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων. 
Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων που ερωτώνται για τα 
κατά τη γνώμη τους 10 εγχώρια και 30 διεθνή καλύτερα ιδρύματα σε 2 (μέγιστο) ερευνητικά πεδία 
(subject disciplines) της ειδίκευσής τους.  

Ø Έρευνα ερωτηματολογίων εργοδοτών. ▷ Ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε εργοδότες των αποφοίτων των πανεπιστημίων. ▷ Στην έρευνα του 2021 χρησιμοποιήθηκαν περίπου 75.000 ερωτηματολόγια. ▷ Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την ποιότητα διδασκαλίας των πανεπιστημίων. ▷ Το βάρος του ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 5% (Philosophy) έως 50% 
(Hospitality).

Ø IRN (International Research Network). ▷ Ο νέος αυτός δείκτης (πρώτη εφαρμογή 2022) αξιολογεί την ικανότητα των Ιδρυμάτων να 
δημιουργούν βιώσιμες ερευνητικές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα από κατά το 
δυνατόν περισσότερες και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

27

QS World University Rankings
Ø Αριθμός έτερο-αναφορών ανά εργασία. 
▷ Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus για την 

τελευταία πενταετία με ένα ελάχιστο κατώφλι δημοσιεύσεων και 
σταθμισμένους βιβλιομετρικούς δείκτες. 

▷ Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το 
επιστημονικό πεδίο από 0% (Art&Design, Classics) έως 30% 
(Dentistry, Nursing, Veterinary, Geology, Geophysics).

Ø H-index. 
▷ Είναι ο γνωστός βιβλιομετρικός δείκτης. Το βάρος του κριτηρίου αυτού 

ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 0% (κυρίως στο ευρύ 
πεδίο Arts & Humanities) έως 30% (Life and Natural Sciences).

28
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Shanghai ranking 

29

Shanghai ranking 
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Η-index 

▷ O Η-index είναι ένας βιβλιομετρικός
δείκτης που επινοήθηκε το 2005 από τον 
J.E. Hirsch. : “Ένας συγγραφέας εμφανίζει 
δείκτη h όταν h από τις Np εργασίες του 
έχουν τουλάχιστον h αναφορές η καθεμία, 
ενώ οι υπόλοιπες (Νp-h) εργασίες του 
έχουν λιγότερες από h αναφορές η 
καθεμία"

31

Η-index 

▷ Αν μια συγκεκριμένη ομάδα εργασιών ή 
συγκεκριμένες εργασίες κάποιου 
συγγραφέα εμφανίζουν h=12, αυτό 
σημαίνει ότι σε αυτή την ομάδα των 
εργασιών υπάρχουν 12 εργασίες που 
έχουν τουλάχιστον 12 (ή και 
περισσότερες) αναφορές η καθεμία.

32
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Scopus 

33

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
18.04.2022

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Β. Μούγιος

34
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Τ.Ε.Φ.Α.Α.

• Εργαστήρια
• Χρηματοδότηση
• Συνεργασίες
• Ερευνητικές εργασίες συνεργατών/-ριών
• Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην 

Έρευνα
• Πλήρωση νέων θέσεων ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
• Υποστήριξη διάχυσης ερευνητικών 

αποτελεσμάτων
• Έλεγχος λογοκλοπής

35

3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Εργαστήρια
• 6 Εργαστήρια (https://www.phed.auth.gr/το-

τμήμα/εργαστήρια)
• Άριστα καταρτισμένο προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ)
• Άρτιος εξοπλισμός
• Εμπειρία και τεχνογνωσία δεκαετιών στη 

διεξαγωγή ερευνών στις αθλητικές επιστήμες 

36

https://www.phed.auth.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
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3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Χρηματοδότηση
• Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
• 24 ενεργά

Ø 14 Erasmus+
Ø 4 λοιπά διεθνή
Ø 6 εθνικά

• 7 επιστημονικώς υπεύθυνοι

37

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4. Erasmus+ για τον αθλητισμό 2021-2027: Δομή
και προτεραιότητες της προκήρυξης

Β. Μπαρκούκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
18.04.2022

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

38
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Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Βασική Δράση 1: Κινητικότητα
Βασική Δράση 2: Συμπράξεις
Συνεργασίας

Σχολική εκπαίδευση
Ανώτατη εκπαίδευση
Νεολαία
Αθλητισμός

Βασική Δράση 3: Διαμόρφωση πολιτικής
Jean Monnet 

Erasmus+ 2021-2027

39

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Στόχοι του προγράμματος
(Ι)

1. Αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.

2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στον ρόλο 
του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς για την υγεία 
σωματικής άσκησης.

40
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Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Στόχοι του προγράμματος
(ΙΙ)

3. Ενίσχυση της συνεργασίας οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της 
σωματικής άσκησης.

4. Βελτίωση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

41

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Συμπράξεις 
Συνεργασίας

120.00
0

250.00
0

400.00
0

ΣΣ Μικρής 
Κλίμακας

30.000

60.000

Μη κερδοσκοπικές 
ευρωπαϊκές 
αθλητικές 

εκδηλώσεις

200.000

300.000

450.000
42
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Ενσωμάτωση και διαφορετικότητα 

Περιβάλλον και δράσεις ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Οριζόντιες προτεραιότητες
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

43

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ενθάρρυνση του υγιεινού τρόπου ζωής για όλους

Προαγωγή της ακεραιότητας και των αξιών του 
αθλητισμού 

Ντόπινγκ
Χειραγώγηση αγώνων και διαφθορά
Χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό 
Προαγωγή των θετικών αξιών του αθλητισμού

Προτεραιότητες στον
αθλητισμό (Ι)

44
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Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Προαγωγή της εκπαίδευσης στον αθλητισμό και μέσω 
του αθλητισμού

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον αθλητισμό
Διπλή καριέρα αθλητών
Προαγωγή της ποιότητας της προπόνησης και του 
προσωπικού υποστήριξης του αθλητή
Κινητικότητα ως εργαλείο για τη βελτίωση των προσόντων
Προαγωγή της απασχολησιμότητας μέσω του αθλητισμού

Καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, 
των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας

Προώθηση της ισότητας

Προτεραιότητες στον
αθλητισμό (ΙΙ)

45

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-
programme-guide-2022-version-2

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

46
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Τ.Ε.Φ.Α.Α.

47

3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Χρηματοδότηση (συν.)
• Έργα παροχής υπηρεσιών των Εργαστηρίων
• Πιστώσεις Ιδρύματος
• Έσοδα μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών

48
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3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Συνεργασίες
https://www.rc.auth.gr/marketing/partners.shtml

49

3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ερευνητικές εργασίες συνεργατών/-
ριών

• Διπλωματικές (πτυχιακές) εργασίες
• Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
• Διδακτορικές διατριβές
• Μεταδιδακτορικές διατριβές

50

https://www.rc.auth.gr/marketing/partners.shtml
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3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην 
Έρευνα

• Λειτουργεί από το 2020
• phed.auth.gr/ΕΡΕΥΝΑ/Αίτηση Έγκρισης 

Διεξαγωγής Έρευνας
• 95 εγκρίσεις ερευνών
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3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πλήρωση νέων θέσεων ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
• Η πλήρωση θέσεων ΔΕΠ πρέπει να γίνεται με 

κριτήρια όχι μόνο διδακτικά, αλλά και 
ερευνητικά

• Καταγραφή ερευνητικών περιοχών στις 
οποίες το Τμήμα παρουσιάζει ιδιαίτερη 
δραστηριότητα

• Ενίσχυση των περιοχών αυτών και με 
προσωπικό (ΔΕΠ και ΕΔΙΠ)
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3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Υποστήριξη διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων
• Ανακοινώσεις σε συνέδρια
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
• Το Τμήμα ή το Ίδρυμα θα πρέπει να υποστηρίζει 

οικονομικά τη συμμετοχή σε συνέδρια και τη 
δημοσίευση άρθρων, όπως κάνουν άλλα Ιδρύματα

• Είναι πιθανό η διάθεση πόρων σε αυτή την 
κατεύθυνση να αποφέρει μεγαλύτερο όφελος από τη 
διάθεση πόρων για εξοπλισμό και αναλώσιμα
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3. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Έλεγχος λογοκλοπής
• Προστασία της ποιότητας κι έλεγχος της 

αυθεντικότητας των παραγόμενων από τους/τις 
φοιτητές/-ριες ερευνητικών εργασιών

• Λογισμικά ελέγχου λογοκλοπής όπως Turnitin
(https://www.lib.auth.gr/el/Turnitin_CheckPlagiarism)

• Ανάγκη εκπαίδευσης φοιτητών/-ριών και σαφούς 
ορισμού της λογοκλοπής και της αυτολογοκλοπής

54

https://www.lib.auth.gr/el/Turnitin_CheckPlagiarism

