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1. Εσωτερική αξιολόγηση  

Εδώ καταγράφονται οι ενέργειες της ΟΜΕΑ για την διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

του Τμήματος καθώς και ο αρ. συνεδρίασης Συνέλευσης όπου συζητήθηκε το θέμα και 

επισυνάπτονται αποσπάσματα πρακτικών. 

Καταγράφονται, επίσης, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αποτίμησης του διδακτικού 

έργου από την ΟΜΕΑ και η σχετική ενημέρωση της Συνέλευσης και επισυνάπτονται 

αποσπάσματα πρακτικών. 

 

Η ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ γίνεται σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ και 

περιγράφεται αναλυτικά στο ΦΕΚ 1178/Β/2-4-2018 άρθρο 10: 

1. Η ετήσια εσωτερική έκθεση περιλαμβάνει, με τη μορφή πινάκων, συγκεντρωτικά στοιχεία 

για τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο, καθώς και για τις 

λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες κατά τη 

διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (δύο συνεχόμενα χειμερινό και εαρινό - διδακτικά 

εξάμηνα). 

2. α) Τα δεδομένα συλλέγονται από το πληροφοριακό σύστημα της Α.ΔΙ.Π. και από το 

πληροφοριακό σύστημα της MO.ΔΙ.Π.. Το τελευταίο είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο 

πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών των Τμημάτων και αντλεί από εκεί δεδομένα τα 

οποία καταχωρούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος πραγματοποιούνται, επίσης, οι αξιολογήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

από τους φοιτητές και η καταγραφή του έργου των μελών του Ιδρύματος. 

β) Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές πραγματοποιείται σε 

εξαμηνιαία βάση. Η/Ο εκάστοτε διδάσκουσα/ων μεριμνά για την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας αξιολόγησης για τα μαθήματα στα οποία είναι υπεύθυνος, μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος της MO.ΔΙ.Π.. Οι φοιτητές εισέρχονται στο πληροφοριακό 

σύστημα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους στοιχείων εισόδου και αξιολογούν κάθε 

διδάσκουσα/οντα και μάθημα εντός της καθορισθείσας χρονικής περιόδου, απαντώντας σε 

ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό ερωτηματολόγιο. 

γ) Κάθε Τμήμα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο 

των φοιτητών του με απόφαση της Συνέλευσης του η οποία εγκρίνεται από τη MO.ΔΙ.Π. του 

ιδρύματος. Η διαδικασία της προσθήκης επιπλέον ερωτήσεων δύναται να ξεκινά μετά τη 

λήξη της αξιολόγησης του εαρινού εξαμήνου και οφείλει να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη 

της αξιολόγησης του χειμερινού εξαμήνου. 

δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκάστου εξαμήνου, η MO.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται τα 

δεδομένα και εξάγει τα σχετικά αποτελέσματα για τα οποία ενημερώνονται, μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και οι ΟΜ.Ε.Α. των 

αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων, μετά το πέρας της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου 

και της καταχώρησης της βαθμολογίας των φοιτητών. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται και 

στο αρχείο της MO.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. 
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3. Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η γραμματεία της MO.ΔΙ.Π. αποστέλλει σε όλες τις 

ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος ενημερωτικό έγγραφο, με το οποίο 

καλεί, εντός καθορισμένων προθεσμιών, τις/τους υπεύθυνες/ους κάθε μονάδας να 

καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα της Α.ΔΙ.Π. και της MO.ΔΙ.Π. τα δεδομένα του 

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δύο συνεχόμενα -χειμερινό και εαρινό- διδακτικά 

εξάμηνα). Μετά τη λήξη των προθεσμιών η γραμματεία της MO.ΔΙ.Π. εξάγει τα δεδομένα από 

το πληροφοριακό σύστημα και συντάσσει τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις των μονάδων του 

Ιδρύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των παρελθόντων ετών και τηρούνται 

στο αρχείο της MO.ΔΙ.Π.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων δύο συνεχόμενων ακαδημαϊκών 

ετών, η γραμματεία της MO.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται στατιστικά τα στοιχεία και συντάσσει 

εσωτερική έκθεση του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρελθόντων 

ετών. 

Η ΜΟΔΙΠ μεριμνά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και υπενθυμίζει στα Τμήματα τους 

χρόνους συμπλήρωσης, καταχώρησης και αποστολής των απαιτούμενων πληροφοριών. 

Τέλος, έχει αναρτήσει αναλυτικούς οδηγούς (https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml) 

για την διευκόλυνση των ακαδημαϊκών μονάδων.  

 

Τα αποτελέσματα αποτίμησης του διδακτικού έργου από την ΟΜΕΑ πραγματοποιήθηκε στην 

υπ. αριθμ. 20/23-04-2021 Γ.Σ. του Τ.Π.Μ.. 

 

2. Προετοιμασία Πιστοποίησης 

Καταγράφονται οι ενέργειες για την προετοιμασία και υλοποίηση της Πιστοποίησης του 

Τμήματος (συναντήσεις με συμμετέχοντες, ενημερωτικές ημερίδες από ΜΟΔΙΠ για 

ενημέρωση του υπό πιστοποίηση Τμήματος, παρακολουθήσεις σχετικών ημερίδων της 

ΜΟΔΙΠ). 

Καταγράφεται, επίσης, το σχέδιο δράσης του Τμήματος έπειτα από την Πιστοποίηση καθώς 

και ο αρ. Συνέλευσης από την οποία εγκρίθηκε. 

 

Η Πιστοποίηση του Π.Π.Σ. του Τμήματος Π.Μ., πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 23 

Νοέμβριου 2019. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Π.Μ., πριν την πιστοποίηση πραγματοποίησε σειρά 

από ενέργειες προετοιμασίας, οι οποίες συμπεριλάμβαναν τα εξής: 

 

Το 2019 το ΤΠΜ ενέκρινε (20/28-03-2019 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος) σχέδιο 
δράσης σε βάθος τριετίας. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει έντεκα στρατηγικούς στόχους: 

Σ1. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου,  

Σ2. παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου,  

Σ3. βελτίωση της διασύνδεσης του ΤΠΜ με φορείς,  

Σ4. βελτίωση της παραγωγής έρευνας υψηλού επιπέδου,  

https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml
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Σ5. ενίσχυση χρηματοδότησης Τμήματος,  

Σ6. προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας,  

Σ7. ισχυροποίηση της εξωστρέφειας,  

Σ8. αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών,  

Σ9. δημιουργία μιας μοναδικής φυσιογνωμίας,  

Σ10. καλλιέργεια αμφίδρομης κοινωνίας προσφοράς,  

Σ11. καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας και αριστείας.  

Το σχέδιο δράσης του ΤΠΜ περιλαμβάνει προτάσεις δράσεων και δεικτών μέτρησης και 

παρακολούθησης της εξέλιξης, καθώς και χρονικό ορίζοντα επίτευξης των στόχων. Το ΤΠΜ 

έχει θέσει ως προτεραιότητά του την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου και κυρίως το 

εσωτερικό σύστημα ποιότητας.  

 

Το Σχέδιο Δράσης, ύστερα από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Πιστοποίησης του Π.Π.Σ. 

επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε στην υπ. αριθμ. 20/23-04-2021Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος. Παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα. 

 

3. Συνεδριάσεις ΟΜΕΑ 

Καταγράφονται οι ημερομηνίες συνεδριάσεων της ΟΜΕΑ, η ημερήσια διάταξη και οι τυχόν 

αποφάσεις-εισηγήσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Π.Μ. πραγματοποίησε τακτικές Συνεδριάσεις της σε μηναία βάση, 

ώστε να προετοιμάσει την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση καθώς και για να καταρτίσει το 

σχέδιο δράσης. 

 

4. Λοιπές δράσεις 

Καταγράφονται όποιες άλλες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από την ΟΜΕΑ. 

 

Επιπροσθέτως κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ΟΜΕΑ συμμετείχε σε σειρά από 

δράσεις της ΜΟΔΙΠ, οι οποίες συμπεριλάμβαναν τα εξής: 

 

1. Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 με θέμα: 

«Αναμόρφωση της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΠΣ». 

2. Διαδικτυακή Ημερίδα την Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 το πρωί με θέμα: 

«Καλές Πρακτικές για την ανάδειξη του ΔΠΘ σε λίστες κατάταξης (Ranking)». 

3. Βιωματικό Εργαστήριο την Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 με θέμα: «Καλές Πρακτικές για 

τον Σχεδιασμό και την Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών». 

4. Βιωματικό Εργαστήριο την Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 με θέμα: «Καλές Πρακτικές για 

την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού των Τμημάτων». 

5. Διαδικτυακή ημερίδα την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 με θέμα: «Διαδικασίες διασφάλισης 

ποιότητας και Προγραμματικές Συμφωνίες: ο ρόλος της διοίκησης των Τμημάτων και 

των Σχολών», 


