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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ορισμός και δυνατότητες

Μαθησιακά Αποτελέσματα ενός μαθήματος/ΠΣ είναι οι γνώσεις, ικανότητες

και δεξιότητες που οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν, να 

κατέχουν και να εφαρμόζουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
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Προσφέρουν δυνατότητες:

❑ Εκσυγχρονισμού των συστημάτων προσόντων.

❑ Υποστήριξης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

❑ Καλύτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

❑ Αναγνώρισης των προσόντων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές χώρες.

❑ Υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικά χαρακτηριστικά
Τα μαθησιακά αποτελέσματα: 

❑ Είναι μετρήσιμα.

❑ Δηλώνουν τι αναμένεται ότι είναι ο φοιτητής ικανός να κάνει, όταν ολοκληρώσει 

επιτυχώς ένα μάθημα ή μια ενότητα μαθήματος ή και ένα ολόκληρο πρόγραμμα 

σπουδών, κατά περίπτωση. 

❑ Αυτή η μετρήσιμη ικανότητα του φοιτητή διαφοροποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα 

από τους σχετικά απροσδιόριστους σκοπούς και στόχους κάθε μαθήματος που 

χρησιμοποιούνταν προηγουμένως στην περιγραφή κάθε μαθήματος. 
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Κρίσιμο σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται τα μαθησιακά 
αποτελέσματα.



Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων (Ι)

Επίπεδο Αποτέλεσμα
Ενδεικτικά ρήματα που 

χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή 
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1
γνώση: ανάκληση δεδομένων ή 

πληροφορίας
περιγράφω, συνδυάζω, προσδιορίζω, 
αναγνωρίζω, επιλέγω, δηλώνω, κλπ.

2
κατανόηση: ερμηνεία προβλημάτων, 

δήλωση ενός προβλήματος με διαφορετικές 
λέξεις

διακρίνω, εξηγώ, εκτιμώ, γενικεύω, 
συμπεραίνω, κλπ.

3
εφαρμογή: χρήση μιας έννοιας σε νέα 

πλαίσια
προσθέτω, υπολογίζω, αλλάζω, ταξινομώ, 

ανακαλύπτω, εξετάζω, παράγω, κλπ.

4
ανάλυση: διάκριση σε συστατικά μέρη και 
κατανόηση της οργανωτικής τους δομής

συνδυάζω, σχεδιάζω, αναπτύσσω, 
διαφοροποιώ, υποδιαιρώ, κλπ.

5
σύνθεση: κατασκευή νέας δομής από 

διαφορετικά στοιχεία

δημιουργώ, συνθέτω, εξηγώ, οργανώνω, 
προτείνω, ανακατασκευάζω, αναδιοργανώνω, 

αναθεωρώ, κλπ

6
αξιολόγηση: διατύπωση αξιολογικών 

κρίσεων
συγκρίνω, συμπεραίνω, αξιολογώ, ορίζω, 

κρίνω, μετρώ, υποστηρίζω, κλπ.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΙΙ)

Τα παραπάνω επίπεδα μπορούν να συμπτυχθούν σε 3 κατηγορίες.

Γνώσεις

Δεξιότητες
(συνδυασμός της 

κατανόησης και της 
εφαρμογής)

Ικανότητες
(επίλυση προβλημάτων, 

μεταφέροντας την 
υπάρχουσα γνώση και 

τις αποκτηθείσες
δεξιότητες σε νέες 

καταστάσεις)
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώσεις

❑ Αναφέρονται στο αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών 

μέσω της μάθησης. 

❑ Οι γνώσεις είναι το σύνολο θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και 

πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. 

❑ Οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και πρακτικές 

(τεκμηριωμένες βάσει δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων).
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Δεξιότητες

❑ Αναφέρονται στην ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης 

τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση 

προβλημάτων. 

❑ Οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές/γνωστικές (χρήση λογικής, 

διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη 

χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και 

οργάνων).
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ικανότητες

❑ Είναι η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση και αξιοποίηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και 

μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και 

στην επαγγελματική ή/ και προσωπική ανέλιξη. 

❑ Η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και 

την αυτονομία.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικά συστατικά
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❑ Υποκείμενο: Ο συμμετέχων (φοιτητής) στη μάθηση.

❑ Συμπεριφορά: Εκφράζεται με ένα ενεργητικό ρήμα, το οποίο περιγράφει τι μπορεί να 

εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος, ως αποτέλεσμα μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

❑ Συνθήκη: καθορίζει το πραγματικό περιβάλλον ή την κατάσταση στην οποία θα 

πραγματοποιηθεί μία εργασία (χρόνος, τόπος). 

❑ Κριτήρια: Περιγράφουν τα όρια ή το εύρος μίας αποδεκτής επίδοσης (χρόνος, ακρίβεια, 

αναλογία, ποιότητα, κλπ.). 

Π.χ. Ο φοιτητής θα μπορεί να εξηγήσει τα βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος 

χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια χρήσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.



Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή και διατύπωση (Ι)
1. Συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με του στόχους του Προγράμματος Σπουδών.

2. Συμφωνία με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

3. Ξεκάθαρη διατύπωση, χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Πλήρως κατανοητά και επαληθεύσιμα

μαθησιακά αποτελέσματα.

4. Στην αρχή της διατύπωσης να υπάρχει ένα ενεργητικό ρήμα, να ακολουθεί το αντικείμενο του 

ρήματος, καθώς και μια μικρή φράση που δίνει συνοπτικά το νόημα του μαθησιακού 

αποτελέσματος. 

5. Χρήση ενός ρήματος για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. 

6. Αποφυγή πολυσήμαντων ρημάτων όπως «να γνωρίζει, να μαθαίνει, να είναι εξοικειωμένος 

με…, να εφιστά την προσοχή του κλπ.» (παραπέμπουν περισσότερο σε τους μαθησιακούς 

στόχους). 

7. Αποφυγή σύνθετων και μακροσκελών προτάσεις (σύνταξη δύο ή περισσότερων 

προτάσεων, εάν κρίνεται αναγκαίο).
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή και διατύπωση (ΙΙ)

8. Αντικειμενικά και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. 

9. Καλή πρακτική: σχετικά μικρός αριθμός μαθησιακών αποτελεσμάτων, να κυμαίνεται μεταξύ 5 

και 15. 

10. Να λαμβάνεται κάθε φορά υπόψιν το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου παράγονται τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

11. Εφικτά μαθησιακά αποτελέσματα, στο πλαίσιο του προκαθορισμένου φόρτου εργασίας.

12. Συνυπολογισμός της δυνατότητα αξιολόγησής τους σε ύστερη φάση (γενικές διατυπώσεις 

δυσκολεύον την αποτελεσματική αξιολόγησή τους).

13. Δοκιμαστικός έλεγχος από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, πριν την οριστικοποίηση (έλεγχος 

σαφήνειας).
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή και διατύπωση (ΙΙΙ)
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❑ Τα επίπεδα λεπτομέρειας στην περιγραφή των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων είναι διαφορετικά, ανάλογα με το τι αφορούν.

❑ Πρόγραμμα σπουδών → ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

❑ Μαθήματα ή ενότητες μαθημάτων → ειδικότερα μαθησιακά 

αποτελέσματα.



Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφικοί δείκτες
ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Επίπεδο 6

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο 

εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική 

κατανόηση θεωριών και αρχών.

Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη 

δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη 

δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων 

και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο 

πεδίο εργασίας ή σπουδής. 

Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή 

επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, 

με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε 

απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. 

Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Επίπεδο 7

Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις 

οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας ή 

σπουδής και που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη 

σκέψη. Διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων 

γνώσης σε ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με 

διαφορετικά πεδία.

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα 

ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν 

νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν 

γνώσεις από διαφορετικά πεδία.

Μπορεί να διαχειρίζεται και να μετασχηματίζει 

περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι 

σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές 

προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 

συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και 

πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής 

απόδοσης ομάδων.

Επίπεδο 8

Διαθέτει γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια ενός 

πεδίου εργασίας ή σπουδής και στη διασύνδεσή του 

με άλλα πεδία.

Κατέχει πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες 

δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της 

σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για 

την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα  τη 

διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των 

υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης 

επαγγελματικής πρακτικής. 

Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, 

επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και 

σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή 

διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή 

σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Προδιαγραφές στο επίπεδο 6

ΓΝΩΣΕΙΣ

• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις 

έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού, τεχνολογικού ή καλλιτεχνικού πεδίου γνώσεων που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.

• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.

• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και 

μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή και του επαγγελματικού 

πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.

• Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους.

• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και 

προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.

• Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με 

τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για  τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.

• Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο του γνωστικού και του επαγγελματικού τους πεδίου, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες 

κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν  υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.

• Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε 

συγκεκριμένα θέματα.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο.

• Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει 

επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.

• Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και 

εξελίσσονται.

• Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Προδιαγραφές στο επίπεδο 7

ΓΝΩΣΕΙΣ

• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 6) που εμπεριέχει επαρκή 

στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής  και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. 

• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός  συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, καθώς και της διασύνδεσής του με 

άλλους γνωστικούς τομείς. 

• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του γνωστικού πεδίου. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού τους πεδίου  στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. 

• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και 

πρωτοποριακά ζητήματα. 

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό τους πεδίο. 

• Αρθρώνουν  επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο,  λύσεις  στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη 

τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. 

• Τεκμηριώνουν  τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν  με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο. 

• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά  νέα, διεπιστημονικά ή 

απρόβλεπτα ζητήματα. 

• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη. 

• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη 

διαχείριση κρίσεων.

• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

ΓΝΩΣΕΙΣ

•Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο 

(επίπεδο 7) που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής  και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

•Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός  συγκεκριμένου επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου τους, καθώς 

και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς. 

•Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους  γνωστικού πεδίου, με το οποίο 

ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους  με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους 

έρευνες, μελέτες και εργασίες. 

•Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες  γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων 

λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα. 

•Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του 

διδακτορικού τους. 

•Αρθρώνουν  επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο,  λύσεις  στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και  

διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. 

•Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα,  σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη 

κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

•Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο. 

•Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους  και αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά νέα,  διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα. 

•Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου 

του διδακτορικού τους.

•Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή 

ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.

•Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Προδιαγραφές στο επίπεδο 8
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Επίλογος

❑ Μαθησιακά αποτελέσματα → γνώση, δεξιότητες, ικανότητες.

❑ Χαρακτηριστικά μαθησιακών αποτελεσμάτων.

❑ Κανόνες για τη διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

❑ Σύνδεση με διδασκαλία και αξιολόγηση.

❑ Σύνδεση με τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα στο αντίστοιχο επίπεδο 

προσόντων. 
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