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Στρατηγική του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
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Καθηγητής Γιώργος Τζέτζης
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Α Π Θ

Ένα άριστο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

με διεθνή ακτινοβολία και με κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση, 

στην έρευνα, στην αθλητική επιχειρηματικότητα και στην 

προαγωγή του αθλητισμού της φυσικής αγωγής και της 

άσκησης ως παράγοντες ποιότητας ζωής.

Όραμα του ΤΕΦΑΑ
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• Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής 
Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την 
εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα

• Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που 
θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική 
και επαγγελματική τους σταδιοδρομία

• Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και 
ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα

• Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της 
σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής

Αποστολή του ΤΕΦΑΑ/ ΑΠΘ
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Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του 
ΤΕΦΑΑ/ ΑΠΘ

Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση και την έρευνα

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των 
διαδικασιών του Τμήματος

Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία και  
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του 

έργου που συντελείται στο Τμήμα
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• Συντονίζεται και παρακολουθείται από: 
• Επιτροπή Κοσμητείας
• Διοικητικό Συμβούλιο
• Συνέλευση Τμήματος

• Και τις τις παρακάτω επιτροπές
• 1. Φοιτητικής Μέριμνας 
• 2. Ερευνητικής Πολιτικής 
• 3. Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
• 4. Εξωστρέφειας και Ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης 
• 5. Κτηριακών και Χωροταξικών Υποδομών 
• 6. Μεταπτυχιακών Σπουδών 
• 7. Οικονομικών 
• 8. Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 
• 9. Οργανωτικής Ανάπτυξης 
• 10. Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙ-

ΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του 
ΤΕΦΑΑ/ ΑΠΘ
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Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2019-2024
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1. Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη
2. Έρευνα
3. Οργανωτική Ανάπτυξη
4. Οικονομική Ανάπτυξη
5. Κτηριακές και Χωροταξικές Υποδομές
6. Φοιτητική Μέριμνα
7. Κοινωνική Στρατηγική – Εξωστρέφεια -

Κοινωνική ευθύνη
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• Με σκοπό την Σκοπός παραγωγή ανταγωνιστικών αποφοίτων 
συνεχής παρακολούθηση και αναμόρφωση του ΠΠΣ μέσω 
Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης.

• Βελτίωση ποιότητας μαθημάτων (περιεχομένων, μαθησιακών 
στόχων, ενσωμάτωση έρευνας πρακτικής άσκησης, τεχνολογίας).

• Βελτίωση επιπέδου διδασκαλίας με σύγχρονες και 
μαθητοκεντρικές μεθόδους 

• Στόχος βελτίωση συνολικού δείκτη ποιότητας, διδασκαλίας και 
μαθήματος

1. Στρατηγικές Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης                  
ΤΕΦΑΑ / ΑΠΘ
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• Διεθνοποίηση του τμήματος με την αύξηση διεθνών 
συνεργασιών

• Αύξηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων
• Συνεργασία με άλλα ιδρύματα

• Στόχος: Αύξηση συνεργασιών, ποσότητας και ποιότητας 
ερευνητικού έργου

2. Στρατηγική για την έρευνα 
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• Υιοθέτηση και τυποποίηση διαδικασιών και κανονισμών του 
τμήματος

• Χρήση της τεχνολογίας για την ψηφιακή οργάνωση των 
αρχείων 

• Σύγχρονη διοίκηση ανθρώπινων πόρων

• Στόχος: Εφαρμογή αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

3. Στρατηγική για την οργανωτική 
ανάπτυξη
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• Χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων 
• Οικονομίες κλίμακας 
• Αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
• Συγχώνευση αναγκών των διαφορετικών δομών

• Στόχος: Χρηστή οικονομική διαχείριση με αύξηση των εσόδων 
και μείωση των δαπανών

4. Στρατηγική για την οικονομική διαχείριση
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• Παρακολούθηση μελετών και αναζήτηση συνεργασιών για 
ανέγερση και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων.

• Βιοκλιματική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και μετατροπή 
πηγών σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας

• Έργα περιβάλλοντος χώρου

• Στόχος: Βελτίωση των παραγόντων ικανοποίησης από τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές

5. Στρατηγική κτηριακών και χωροταξικών 
υποδομών
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• Παροχή υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ΤΕΦΑΑ 
• Φοιτητική μέριμνα μέσω του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ
• Υποτροφίες, φοιτητικά και στεγαστικά δάνεια μέσω ΑΠΘ
• Συντονισμός δράσεων φοιτητών/τριών

• Στόχος: Βελτίωση ικανοποίησης υπηρεσιών φοιτητικής 
μέριμνας των σπουδαστών μας

6. Στρατηγική Φοιτητικής Μέριμνας

12



Α Π Θ

• Συνεργασίες σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης με 
κοινωνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

• Συν-Διοργάνωση κοινωνικών προγραμμάτων 
• Διοργάνωση Ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης 
• Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων στην πόλη

• Στόχος: Εξωστρέφεια, κοινωνική προσφορά και σύνδεση με 
την αγορά εργασίας

7. Κοινωνική Στρατηγική – Εξωστρέφεια –
Κοινωνική Ευθύνη
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