ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι η
διαμόρφωση προτάσεων ως προς τους στρατηγικούς στόχους για την περαιτέρω
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και η προώθηση της υλοποίησης των στρατηγικών στόχων
που αποφασίζει η Σύγκλητος και το Συμβούλιο με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής,
καθώς επίσης και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Η Επιτροπή διαμορφώνει τις
προτάσεις της ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου αναλύοντας
ποιοτικά και ποσοτικά, βάσει απτών στοιχείων και δεδομένων, τόσο τα δυνατά σημεία και
αδυναμίες του Πανεπιστημίου, όσο και τις εξωτερικές ευκαιρίες και κινδύνους. Για τη
συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων/ δεδομένων η Επιτροπή δύναται να διενεργεί
σχετικές έρευνες/ μελέτες ή να αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια τέτοιων ερευνών ή
αξιολογήσεων. Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αναλύονται ως εξής:
1. Μεριμνά για τη διαμόρφωση και αναθεώρηση των στρατηγικών στόχων του
Πανεπιστημίου, ανά δεκαετία, σε σχέση με την εκπαίδευση, την έρευνα, τη
διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, τη διεθνοποίηση,
τη διοικητική υποστήριξη, τις υποδομές, τη διασφάλιση ποιότητας, την κοινωνική
προσφορά και τη φοιτητική ευημερία.
2. Ετοιμάζει κυλιόμενο σχέδιο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων που εντάσσονται
στην τρέχουσα τετραετία στο οποίο προσδιορίζονται τα διάφορα projects που
χρειάζεται να εκπονηθούν και οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Η
εκπόνηση των projects που εγκρίνει η Σύγκλητος εποπτεύεται από την Επιτροπή.
3. Στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδιασμών του Πανεπιστημίου η Επιτροπή προτείνει
προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή βάσει αιτημάτων που
κατατίθενται σε αυτήν, τη δημιουργία νέων οντοτήτων στο Πανεπιστήμιο (Τμήματα,
Σχολές, Ερευνητικές Μονάδες, Ερευνητικά Ινστιτούτα, κτλ) ή τη σύμπτυξη ή
κατάργηση υφιστάμενων οντοτήτων.
4. Προτάσεις για νέα προγράμματα σπουδών κατατίθενται πρώτα στην Επιτροπή
Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας η οποία
γνωμοδοτεί προς τη Σύγκλητο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τους
απαιτούμενους μαθησιακούς πόρους των προτεινόμενων προγραμμάτων. Βάσει της
γνωμοδότησης της Επιτροπής για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, η Σύγκλητος
αποφασίζει κατά πόσον θα παραπέμψει το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στην
αρμόδια Επιτροπή Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών για περαιτέρω
επεξεργασία.

5. Καταθέτει στη Σύγκλητο ετήσια έκθεση που αφορά στις τρέχουσες στρατηγικές
προτεραιότητες του Πανεπιστημίου και στην υλοποίηση των προωθούμενων
στρατηγικών στόχων.
6. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια
θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Οι πιο πάνω όροι εντολής εγκρίθηκαν κατά την 83η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 12
Ιουνίου 2017, και κατά την 72η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου 2017.

