ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Η αποστολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου, διαμορφούμενη μέσα στο πλαίσιο του
Ν. 4485/17, o οποίος είναι ο πιο πρόσφατος νόμος όπου καθορίζεται η αποστολή των
ΑΕΙ, συνοψίζεται στα ακόλουθα:
1. Στην παραγωγή και τη μετάδοση επιστημονικής γνώσης.
2. Στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των φοιτητών,
ενισχύοντας την ανάπτυξη της έρευνας και τη μέριμνα για την επαγγελματική
αποκατάσταση των αποφοίτων του.
3. Στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών.
4. Στη συμβολή και την ανάπτυξη μεθόδων δια βίου μάθησης, με τη χρήση όλων των
πρόσφορων μέσων και των νέων τεχνολογιών.
5. Στην ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
6. Στην προώθηση των κατάλληλων συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
7. Ειδικότερα, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της αποστολής του ως ΑΕΙ του
Τεχνολογικού Τομέα, εστιάζει στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας καθώς και σε
εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας, συνδυάζοντας την ανάπτυξη του
κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική
άσκηση στα πεδία της Γεωπονίας, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Διοίκησης και της
Οικονομίας, της Πληροφορικής και της Λογοθεραπείας.
Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, με κοινή γραμμή των
διοικητικών του οργάνων, αναπτύσσει ένα όραμα διαρκούς βελτίωσης το οποίο
επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:
1. Ενίσχυση του κύρους του Ιδρύματος στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
2. Ενδυνάμωση της έρευνας και επίτευξη επιστημονικής αριστείας.
3. Συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, των οργανωτικών δομών και των κάθε είδους
υποδομών του Ιδρύματος.
4. Εξωστρέφεια και διασύνδεσή του ΤΕΙ Πελοποννήσου με αρμόδιους φορείς,
ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της Περιφέρειας.

Οι Στρατηγικοί στόχοι του ΤΕΙ Πελοποννήσου διαρθρώνονται στους
ακόλουθους έξι άξονες:
Ι. Παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
ΙΙ. Ακαδημαϊκή ανάπτυξη μέσω ανάπτυξης της Επιστημονικής Έρευνας και
αναβάθμισης της ποιότητας της Εκπαίδευσης.
ΙΙΙ. Σύνδεση με την Κοινωνία.
ΙV. Υποδομές-Περιβάλλον.
V. Ολοκληρωμένη υποστήριξη Υπηρεσιών με νέες τεχνολογίες.
VΙ: Διασφάλιση Ποιότητας.
Tα όργανα και η Διοίκηση του ΤΕΙ Πελοποννήσου δεσμεύονται ότι θα δίνουν
έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος, για να μπορέσει το
Ίδρυμα να φέρει εις πέρας την αποστολή του, να υλοποιήσει το όραμά του και να
επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση του
Ιδρύματος είναι στρατηγικές επιλογές οριζόντιες και συνδέονται ποικιλοτρόπως με
την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων.
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Η εξωστρέφεια και η διασύνδεση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με αρμόδιους φορείς,
ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της Περιφέρειας,
περιλαμβάνει σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 Προβολή του ερευνητικού, εκπαιδευτικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτιστικού
και εν γένει ακαδημαϊκού έργου του ΤΕΙ Πελοποννήσου και ανταπόκρισή του στις
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
 Διάχυση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης με τρόπους πρακτικά
αξιοποιήσιμους στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις.
 Στενή συνεργασία και παροχή επιστημονικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες και σε όλους του παραγωγικούς και
διοικητικούς φορείς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Πελοποννήσου.
 Συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο και παροχή επιστημονικής, εκπαιδευτικής και
συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και σε επίπεδο παραγωγής ή/και βελτίωσης
προϊόντων και υπηρεσιών με επιχειρηματικούς φορείς στην περιφέρεια και τη χώρα.

 Σεμινάρια δια βίου μάθησης σε επιστημονικά αντικείμενα και δραστηριότητες που
ανταποκρίνονται στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Ιδρύματος.
 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης του Ιδρύματος μέσω
της μείωσης των απωλειών φυσικών πόρων, της εξοικονόμησης κατανάλωσης
ενέργειας και του περιορισμού των εκπομπών ρύπων, αλλά και μέσω των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών του προγραμμάτων με έμφαση στην προστασία του
περιβάλλοντος και την περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη και υιοθέτηση ορθών
περιβαλλοντικών

πρακτικών

στις

διαδικασίες

διαχείρισης

αστικών

και

εργαστηριακών αποβλήτων.
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη διεθνοποίηση του ΤΕΙ Πελοποννήσου, είναι απαραίτητη η προσήλωση
της Διοίκησης του Ιδρύματος, του Διδακτικού και του Διοικητικού Προσωπικού στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της Διεθνούς παρουσίας του ΤΕΙ, στη συνεχή βελτίωση
των σπουδών, στοχεύοντας στην Ακαδημαϊκή Αριστεία σε γνωστικά αντικείμενα
αιχμής αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών που ακολουθεί,
υποστηρίζοντας με οργανωμένο και σταθερό τρόπο:
(i) τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές
συνεργασίες,
(ii) τη συμμετοχή σε Ακαδημαϊκά δίκτυα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
(iii) την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων & προγραμμάτων έρευνας,
(iv) την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού
προσωπικού,
(v) την ανάπτυξη κοινών διεθνών προγραμμάτων Σπουδών.
Ειδικότερα, χρειάζεται επικέντρωση στα ακόλουθα:
o Σύναψη νέων διμερών συμφωνιών με εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού,
της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής, τα οποία θεραπεύουν αντικείμενα
αντίστοιχα με το ΤΕΙ Πελοποννήσου, με αντικείμενο την εκπαιδευτική και
επιστημονική συνεργασία, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής προβολή του
Ιδρύματος.
o Ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων του ΤΕΙ με Ιδρύματα με τα οποία έχουν
ήδη συναφθεί συμβάσεις .

o Αύξηση της κινητικότητας προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) από
και προς την Ευρώπη, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή ορθών πρακτικών και
όσμωση της ακαδημαϊκής αλλά και της διοικητικής του τεχνογνωσίας με
άλλες χώρες. Ενίσχυση κινητικότητας των φοιτητών (1ου και 2ου κύκλου
σπουδών) μέσω του προγράμματος Erasmus+. Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Διεθνούς Κινητικότητας του Erasmus+ για προσωπικό και φοιτητές.
o Ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
o Διεύρυνση υφιστάμενων διεθνών συνεργασιών και συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε
διεθνείς επιστημονικές ομάδες, κατάρτιση ερευνητικών προγραμμάτων και
αναζήτηση
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χρηματοδοτικούς φορείς, ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και άλλες πηγές
χρηματοδότησης της διεθνούς έρευνας.
o Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν την ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ
εκπαίδευσης, έρευνας και αγορά εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή
ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία το ΤΕΙ λόγω της
αποστολής του, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά.
o Αύξηση των Δικτύων Αριστείας (έρευνας, εκπαίδευσης) στα οποία
συμμετέχει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος.
o Ενεργή και σταθερή συμμετοχή σε Ακαδημαϊκά Δίκτυα που έχουν ως στόχο
τη συνεργασία και την εξεύρεση αποτελεσματικών μέτρων στήριξης της
διακυβέρνησης, κατάλληλων για ακαδημαϊκές κοινότητες.
o Διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και
εργαστηρίων
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θεραπεύονται στο ΤΕΙ, με στόχο την προβολή του ερευνητικού έργου των
μελών Δ.Ε.Π. και τη διεθνή προβολή του Ιδρύματος.
o Αξιοποίηση τεχνογνωσίας του TEI Πελοποννήσου, στους τομείς της
διδασκαλίας και της έρευνας από άλλες χώρες μέσω ανάπτυξης διεθνών
σχέσεων με ιδρύματα χωρών εκτός Ευρώπης, κυρίως από τις χώρες της
Μεσογείου,

της

Μέσης

Ανατολής,

της

Ανατολικής

Ευρώπης

(συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) και της Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
Αναφορικά με την επιλογή των διεθνών εταίρων, το ΤΕΙ Πελοποννήσου χρειάζεται
να δώσει ιδιαίτερη έμφαση:

 Στη διασύνδεση με κορυφαία εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, τα οποία
ηγούνται στους τομείς που θεραπεύουν και βρίσκονται σε υψηλές θέσεις στις
διεθνείς κατατάξεις.
 Στη διασύνδεση με Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής, των χωρών της
Μεσογείου και της Τουρκίας, στοχεύοντας σε εισερχόμενους φοιτητές,
ερευνητές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό από τις χώρες αυτές, καθώς και
με χώρες με έντονη ανάπτυξη και κινητικότητα όπως οι χώρες της κεντρικής
Ασίας, της Βορείου και Λατινικής Αμερικής και των χωρών της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης.
Για να γίνουν εφικτοί οι ανωτέρω στόχοι είναι απαραίτητο να αναληφθούν
πρωτοβουλίες ως προς τα ακόλουθα:
1. Ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή εικόνα και προβολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου και
του έργου του, μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος και των
ιστοτόπων των Τμημάτων, αναβάθμιση και εμπλουτισμός του περιεχομένου
των ιστοτόπων, δημιουργία ιστοσελίδων στην αγγλική γλώσσα.
2. Ενθάρρυνση και υποστήριξη της κινητικότητας του προσωπικού από και προς
χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, ώστε να γίνουν προπαρασκευαστικές
επισκέψεις για διερεύνηση δυνατότητας εκπαιδευτικής και επιστημονικής
συνεργασίας.
3. Υιοθέτηση συστήματος μονάδων ECTS και δημιουργία παραρτήματος
Διπλώματος από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος.
4. Ενίσχυση του τμήματος Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων του ΤΕΙ.

