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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην 3η Περίοδο Υλοποίησης του έργου 

«ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου» χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΔΒΜ, 

ΕΣΠΑ 2007-2013, [ Περίοδος από 01/2013 έως 12/2013]. Η έκθεση 

αποτιμά την πορεία της τρίτης αυτής φάσης υλοποίησης του έργου, 

εφαρμόζοντας μοντέλο Εξωτερικής «Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Πορείας 

Υλοποίησης Έργου» ως προς τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υλοποίηση 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε έναν Οργανισμό (Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου) 

Η 3η αυτή έκθεση, εφόσον συνιστά διακριτό παραδοτέο διατυπώνει εκ 

νέου το «Αντικείμενο και την Μέθοδο Αξιολόγησης» που αρμόζει στη φύση 

του εν λόγω έργου { προσδιορίζοντας τον Σκοπό, την Φύση Αξιολόγησης, 

τους Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης, την Βάση/ Υλικά Αξιολόγησης }, 

όπως έχει παρατεθεί και στην 1η και 2η αντίστοιχη Έκθεση.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζει μια Συνοπτική Καταγραφή των Παραγομένων 

κατά την 3η αυτή περίοδο υλοποίησης του έργου. 

Ακολούθως προχωρά στην Αποτίμηση και Αξιολόγηση του έργου, βάσει 

των κριτηρίων αξιολόγησης 

Τέλος, παρουσιάζει την συνολική κρίση επί της πορείας του έργου και 

συγχρόνως παραθέτει συστάσεις για προβλέψεις ενός αριθμού 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

κινδύνους για την ομαλή και εποικοδομητική υλοποίηση του τελικού 

σταδίου του έργου, αλλά και της συνέχισης αυτού πέραν του χρονικού 

ορίου της λήξης της χρηματοδότησης. 

Η Έκθεση 3ης  Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας Υλοποίησης του 

Έργου «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου» ολοκληρώνεται με Παράρτημα 

που περιέχει ενδεικτικά ορισμένα πρόσθετα υλικά που τέθηκαν υπόψη 

της Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα οποία ενώ δεν εμπεριέχονται στα τυπικά 

Παραδοτέα του έργου, συνιστούν συμπληρωματικά «πειστήρια» 

τεκμηρίωσης των πορισμάτων της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H παρούσα έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης αφορά το έργο: 

«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου - ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (ΜIS) 299720. 2 

Το έργο υλοποιείται, με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών την 1.9.2010 
και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 31.8.2014.  
Χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό  ύψους ~400.000,00 €. 

Το εν λόγω χρηματοδοτούμενο έργο αφορά την οργάνωση, ανάπτυξη και αρχική 

λειτουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου που 

παράγεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου ΜΟΔΙΠ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 

έχουν προβλεφθεί τέσσερα κύρια Πακέτα Εργασίας: 

ΠΕ1:   Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

ΠΕ2 : Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΟΠΣ –ΔιΠ) 

ΠΕ3 :  Λειτουργία του Ο.Σ.Δι.Π 

ΠΕ4 :  Αξιολόγηση του έργου 

 

Η παρούσα Έκθεση ζητήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί τμήμα του 4ου Πακέτου 

Εργασίας  που αναφέρεται ως «Αξιολόγηση του Έργου», και συγκεκριμένα της 

Δράσης «4.2. Εξωτερική Αξιολόγηση».  

Η Δράση 4.2. προβλέπει: 

 Εκθέσεις αξιολόγησης, για τα κύρια έτη υλοποίησης των βασικών 

συνιστωσών του έργου, και αφορούν την Αποτίμηση της Πορείας 

Υλοποίησης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Την συγκεκριμένη δράση 

την αναλαμβάνει ένας εξωτερικός κριτής. 

 Μια τελική εξωτερική αξιολόγηση, επί του συνολικού παραγόμενου έργου, 

δράση που αναλαμβάνουν δύο εξωτερικές κριτές (διαφορετικοί από τον/την 

κριτή των ενδιάμεσων εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης) και αναμένεται να 
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υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, και πριν τη λήξη του 

έργου.   

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην 3η Περίοδο Υλοποίησης του έργου ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, από την 1/1/2013  έως τις 31/12/2013 και κατά συνέπεια 

αποτιμά και αξιολογεί την πορεία της σχεδόν τελευταίας αυτής φάσης υλοποίησης 

του έργου.  

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης κατά την πορεία υλοποίησης του έργου 

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» είναι : 

(α)  Η αποτίμηση της πορείας του έργου, σε σχέση με τους τεθέντες στόχους 

(Β) Η σύνθεση και η σύνταξη προτάσεων επί ενδεχόμενων διορθωτικών 

ενεργειών που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη έγκαιρα, και πριν την 

ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση που διαφαίνεται πως  δεν 

εκπληρώνονται οι τεθέντες στόχοι. 

Ο σκοπός της αποτίμησης της πορείας ενός έργου, αντιστοιχεί σε «Μοντέλο 

Αξιολόγησης Διαμορφωτικού Τύπου». 

 Οι λειτουργίες της διαμορφωτικής αυτής αξιολόγησης κατά την πορεία του έργου, 

αναφέρονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου και αποσκοπούν στην: 

(1) Παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης των σχεδιασμένων δράσεων και 

της συμβατότητας τους ως προς τον αρχικό σχεδιασμό 

(2) Εξέταση της «αποτελεσματικότητας» της υλοποίησης των σχεδιασμένων 

δράσεων από την άποψη της διαδικασίας και της δυνατότητας υιοθέτησης 

των παραγομένων του έργου, ήτοι της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων 

του χρηματοδοτούμενου έργου. 

(3) Αποτίμηση της «πληρότητας» των υλοποιούμενων προϊόντων της κάθε 

δράσης και του κάθε πακέτου εργασίας συνολικά 

(4) Διερεύνηση πρόβλεψης και διαχείρισης μελλοντικών παραγόντων που 

ενδέχεται να συνιστούν «κινδύνους» για την ομαλή περαιτέρω υλοποίηση 
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των δράσεων ή της αποτελεσματικότητας αυτών. Οι παράγοντες αυτοί 

ενδέχεται να αφορούν το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα 

του προς υλοποίηση έργου.  

(5) Επινόηση και σύνταξη συγκεκριμένων επισημάνσεων και προτάσεων που 

δύνανται να συμβάλλουν στην αρτιότερη υλοποίηση του έργου 

 

 

2.2. ΦΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     VS     ΦΥΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η φύση της «εξωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης» επί της πορείας υλοποίησης 

ενός έργου, χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ακόλουθες διαστάσεις:  

 Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις κατά την πορεία υλοποίησης ενός έργου 

αποτελούν ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του 

προγραμματισμού, καθώς και τη «διασφάλιση της συνοχής» κατά την 

υλοποίηση του έργου. Επιπρόσθετα, προσφέρει εργαλεία για τον εντοπισμό 

των σημείων του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται 

αναπροσανατολισμό για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των αρχικών στόχων.  

 Η χρήση εξωτερικού αξιολογητή επιτρέπει την διαμόρφωση έγκυρης και πιο 

αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι 

προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την καταλληλότητά τους ή/και την 

προσαρμοστικότητά τους ή την επικαιροποίησή τους αναφορικά με ένα 

συνήθως μεταβαλλόμενο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον.  

 Την ανάγκη εντοπισμού και ανάδειξης των παραμέτρων τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της ομάδας, του 

προσωπικού ή του οργανισμού που διενεργεί το έργο, και οι οποίοι 

επιδρούν ή δύνανται να επιδράσουν στην αποτελεσματικότητα των 

παραγομένων των δράσεων, και στην καταλληλότητα των μεθόδων για την 

βιωσιμότητα των επιδράσεων του έργου. 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά προκύπτουν από την ανάλυση της φύσης του έργου 

αυτού καθεαυτού. Το έργο «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου» αφορά: 

(i) Ένα «οργανισμό», στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα Πανεπιστήμιο, που 

όπως κάθε Πανεπιστήμιο: (α) συνιστά μια Κοινότητα ανθρώπων, (β) 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μελών, (γ) τα μέλη της Κοινότητας 

χαρακτηρίζονται από πολλές επιμέρους κοινότητες (π.χ. διαφορετικές 

Σχολές, με διαφορετικές επιμέρους επιστημολογικές αρχές και αξίες) (δ) 
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η Κοινότητα διαμορφώνεται από σημαντικό αριθμό ομάδων μελών με 

διαφορετικό προφίλ, διαφορετικούς επιμέρους στόχους και 

χαρακτηριστικά λειτουργιών  [ διαφορετικές κατηγορίες 

φοιτητών/τριών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, απόφοιτοι κλπ), 

διοικητικοί υπάλληλοι, διδακτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό 

κ.ά. ]     

(ii) Το αντικείμενο του έργου αφορά την επινόηση, και εγκαθίδρυση ενός 

συστήματος διαρκούς καταγραφής και αποτίμησης της ποιότητας του 

έργου ενός Οργανισμού, αντικείμενο που από τη φύση του αποσκοπεί:  

(α) στην αλλαγή διαδικασιών και στάσεων στη λειτουργία του εν λόγω 

Οργανισμού,  

(β) στην εγκαθίδρυση διαδικασιών που καθιστούν ή συμβάλλουν ώστε 

να καταστεί αυτός ο Οργανισμός ένας  «Νοήμων Οργανισμός» που 

έχει διαρκώς επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, και 

λαμβάνει αποφάσεις με πλήρη γνώση των βασικών στοιχείων που 

αφορούν την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία του προς όφελός 

του. 

(γ) στην αποδοχή από τα μέλη της Κοινότητας του εν λόγω Οργανισμού 

των προτεινόμενων από το έργο «εργαλείων» του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας, και την χρήση αυτών. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, και συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά αφενός της φύσης 

της εξωτερικής αυτής αξιολόγησης (διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας ενός 

έργου),  και αφετέρου της φύσης του αντικειμένου του προς υλοποίηση έργου 

αυτού καθεαυτού, προκύπτει ότι το αντικείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης δεν 

πρέπει να αφορά μόνο το περιεχόμενο των απτών παραδοτέων όπως αυτά έχουν 

καταγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, αλλά και τις ενέργειες που αποσκοπούν 

στο να αναδείξουν τον βαθμό επιτυχούς υιοθέτησης των παραγομένων του έργου 

από τα μέλη του εν λόγω Οργανισμού (στη συγκεκριμένη περίπτωση: του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου).   
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2.3. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες καταγραφές και αναλύσεις [ βλέπε ενότητες 

2.1. και 2.2.]  προσδιορίζονται ακολούθως τα κύρια κριτήρια και άξονες 

αξιολόγησης ως τα πλέον χαρακτηριστικά και κρίσιμα για την ποιότητα υλοποίησης 

του χρηματοδοτούμενου έργου. 

 

 Κριτήρια αποτίμησης και αξιολόγησης πορείας έργου: 

(1) Αξιολόγηση «πληρότητας» των υλοποιούμενων προϊόντων της κάθε δράσης 

και του κάθε πακέτου εργασίας συνολικά 

(2) Αποτίμηση «αποτελεσματικότητας» της υλοποίησης των σχεδιασμένων 

δράσεων από την άποψη της διαδικασίας και της ενίσχυσης της 

βιωσιμότητας του αποτελέσματος 

(3) Αποτίμηση «ενεργειών διασφάλισης συνοχής» κατά την υλοποίηση του 

έργου 

(4) Αποτίμηση ενεργειών «καταγραφής αλλαγής επί των κυρίαρχων τάσεων και 

στάσεων» ως προς την αποδοχή και την υιοθέτηση των διαδικασιών και των 

εργαλείων που παράγει το έργο 

(5) Εκτίμηση «πρόβλεψης και διαχείρισης μελλοντικών παραγόντων που 

ενδέχεται να συνιστούν ‘κινδύνους’» για την αποτελεσματικότητα της 

υλοποίησης 

 

Η έκθεση αξιολόγησης θα καταγράψει συνοπτικά τα κύρια ευρήματα, σε δύο 

Κύριους Άξονες : 

(Ι)  Στο επίπεδο των διακριτών Πακέτων Εργασίας και των επιμέρους Δράσεων 

(ΙΙ) Στο επίπεδο των διασυνδέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

Πακέτων Εργασίας    
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2.4. ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  ΥΛΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η εξωτερική έκθεση της πορείας υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ: Πανεπιστημίου 

Αιγαίου», διενεργείται βάσει των ακόλουθων υλικών, που παρέχονται στον 

εξωτερικό αξιολογητή: 

1. Παραδοτέα: Προσχέδια Παραδοτέων, Ενδιάμεσες εκδόσεις παραδοτέων, 

τελικές εκδόσεις παραδοτέων 

2. Εσωτερικά υλικά επί του περιεχομένου του έργου (ενδιάμεσα εργαλεία προς 

υλοποίηση των Δράσεων και των Παραδοτέων) 

3. Εσωτερικά υλικά διαχείρισης/ συντονισμού έργου (meetings agendas, 

meetings reports, παρουσιάσεις ppt) 

4. Σύντομες Διευκρινιστικές Συνεντεύξεις με μέλη τού προς υλοποίηση έργου 

(project key persons  and  project  stakeholders), όποτε κρίνεται 

απαιτούμενο. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται συνοπτικά, τα κύρια στοιχεία της εξέλιξης 

της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τον 1ο άξονα Αποτίμησης-Αξιολόγησης, 

ήτοι, ανά Πακέτο Εργασίας του προς αξιολόγηση έργου. H καταγραφή γίνεται από 

τον Εξωτερικό Αξιολογητή στη βάση των περιεχομένων των Παραδοτέων του 

έργου, όπως αυτά μου παραδόθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 2013, και παρουσιάζεται 

με μπλε σκούρο χρώμα (σε σχετική αντιδιαστολή με τις καταγραφές για τα έτη 2010 

& 2011 που παρουσιάζονται με γκρι ανοικτό χρώμα χαρακτήρων, και τις 

καταγραφές για το έτος 2012 που παρουσιάζονται με μαύρο χρώμα χαρακτήρων). 

 

3.1. Πακέτο Εργασίας ΠΕ1. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  

 

Δ1.1) Ανάπτυξη προσχεδίου του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας. 

Δ1.2) Διαβούλευση με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Δ1.3) Ανάπτυξη τελικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

 

 

 

 

Π1.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα    Διασφάλισης Ποιότητας 

του  Πανεπιστημίου Αιγαίου  (Αρχική Αναφορά) 
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ΠΕ1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ1.1) Ανάπτυξη προσχεδίου του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας.       

 

    
 

Προσδιορισμός Διαστάσεων Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας 

Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Παραγωγή Οδηγιών Χρήσης 

Παραγωγή Κατηγοριών Εργαλείων  

Συλλογής Δεδομένων 

Παραγωγή Εργαλείων Συλλογής 

Δεδομένων  

Απογραφικά Εργαλεία Παρουσίασης 

Δεδομένων  

Παραγωγή ορισμένων Προτύπων 

Σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης 

Εντοπισμός «Κρίσιμων μελών-ρόλων-

θέσεων» της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας για την αρχική εφαρμογή 

των Διαδικασιών ΟΣΔιΠ καθώς και για 

την διαρκή εφαρμογή 

Αρχική Καταγραφή διαδικασιών και 

Χρονοδιαγραμμάτων διαρκούς 

εφαρμογής ΟΣΔιΠ 

 

Δ1.2) Διαβούλευση με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

    

 

 

   

Εφαρμογή αρχικής φάσης διαβούλευσης 

επικεντρωμένης στην παραγωγή 

Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

------------------------------ 

Διενέργεια πλήρους και εκτενούς 

δαιβούλευσης με τις ακαδημαικές 

μονάδες του Πανεπιστημίου και τις 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, επί του 

συνόλου του Προσχεδίου ΟΣΔιΠ 

Δ1.3) Ανάπτυξη τελικού σχεδίου του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

 

    

 

Ανάπτυξη  της 1ης πλήρους έκδοσης 

ΟΣΔιΠ με: 

 Κατάλογο Διαστάσεων Αξιολόγησης 

 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

 Ροές Διαδικασιών (key-persons, 

actions, timeplan, inter-relations)  

 Πρότυπες Εκθέσεις 
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Προσδιορισμός των αναγκαίων 

υποδομών : είτε προς ανάπτυξη, είτε 

προς αναζήτηση, είτε προς εξασφάλιση 

------------------------- 

Ανάπτυξη του πλήρους ΟΣΔΙΠ με 

μοντέλο τεσσάρων αξόνων: 

 Τυποποίηση διαδικασιών 

εσωτερικής/εξωτερικής αξιολόγησης 

σε επίπεδο ακαδημαικών Τμημάτων 

και σε επιπεδο ιδρύματος  

 Εργαλεία και μέθοδοι συλλογής 

δεδομένων 

 Ροές διαδικασιών Εσω/εξωτερικής 

Αξιολόγησης 

 Πρότυπα Σχήματα Εκθέσεων 

Αξιολόγησης 

Π1.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα    Διασφάλισης 

Ποιότητας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου  (Αρχική 

Αναφορά) 

Ανάπτυξη  της 1ης πλήρους έκδοσης 

ΟΣΔιΠ 

    
Παράδοση  της 2ης πλήρους έκδοσης 

ΟΣΔιΠ (εγκεκριμένη από την Σύγκλητο 

Πανεπιστημίου Αιγαίου Σ.19η/18.12.2012 
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3.2. Πακέτο Εργασίας ΠΕ2. Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-Δι.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

[ ΟΠΣ-ΔΙΠ)  

  

 

Δ2.1) Μελέτη Εφαρμογής (Καταγραφή Απαιτήσεων/ 

Μελέτη Ασφάλειας /Μελέτη Διαλειτουργικότητας 

Δ2.2) Σχεδιασμός του ΟΠΣ-ΔιΠ 

Δ2.3) Υλοποίηση 

Δ2.4) Πιλοτική Εφαρμογή 

Δ2.5) Κανονική Λειτουργία, Αξιολόγηση του ΟΠΣ-ΔιΠ 

 

 

 

 

 

Π2.1:  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα    

Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ) 
  

ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ ΟΠΣ-ΔΙΠ)  

Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ2.1) Μελέτη Εφαρμογής  

                                Καταγραφή Απαιτήσεων  

    

Μελέτη Ασφάλειας  

       

 

Μελέτη Διαλειτουργικότητας 

    

 

Καταγραφή Απαιτήσεων, όπως προέκυψαν 

από τον 1ο σχεδιασμό του ΟΣΔιΠ 

Καταγραφή κατάστασης και χαρακτηριστικών 

υπαρχόντων τεχνολογικών συστημάτων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου , που δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν για την συλλογή δεδομένων 

Καταγραφή χαρακτηριστικών τεχνολογικών 

συστημάτων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη 

Καταγραφή απαιτήσεων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης νέων τεχνολογικών συστημάτων 

Μελέτη ασφάλειας σε τμήμα των αναγκαίων 

τεχνολογικών συστημάτων 

Μελέτη διαλειτουργικότητας σε τμήμα των 

αναγκαίων τεχνολογικών συστημάτων 

------------------------------ 

Προσαρμογή των Απαιτήσεων, όπως 
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προέκυψαν από την 2ο έκδοση του πλήρους 

σχεδιασμόύ του ΟΣΔιΠ 

Επικαιροποίηση χαρακτηριστικών 

τεχνολογικών συστημάτων που βρίσκονται 

υπό ανάπτυξη από άλλους πόρους του 

Πανεπιστημίου 

Μελέτη ασφάλειας των αναγκαίων νέων 

τεχνολογικών συστημάτων 

Μελέτη διαλειτουργικότητας των αναγκαίων 

νέων τεχνολογικών συστημάτων 

 

Δ2.2)  Σχεδιασμός του ΟΠΣ-ΔιΠ 

 

Προσδιορισμός της Αρχιτεκτονικής 

Περιγραφής του προς Ανάπτυξη Συστήματος, 

βάσει των απαιτήσεων του ΠΕ1. ΟΣΔιΠ 

Ανάλυση κατηγοριών Χρηστών 

Εντοπισμός, Καταγραφές Μοντέλου 

Περιπτώσεων Χρήσης, Διάγραμμα 

Περιπτώσεων Χρήσης 

Αντίστοιχες Μελέτες Ασφάλειας και 

Προστασίας Ιδιωτικότητας (privacy) χρήσης 

Προδιαγραφές Εξοπλισμού 

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

------------------------------ 

Προσαρμογή Καταγραφών Μοντέλου 

Περιπτώσεων Χρήσης, Διάγραμμα 

Περιπτώσεων Χρήσης 

Βελτίωση Μελέτών Ασφάλειας και Προστασίας 

Ιδιωτικότητας (privacy) χρήσης 

 

Δ2.3)  Υλοποίηση 

 

 

 Διενέργεια Συναντήσεων-Συνεδριάσεων 

Συντονισμού Παράλληλων Υλοποιήσεων στο 

εσωτερικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, άλλων 

τεχνολογικών συστημάτων 

Υλοποίηση Συνιστωσών Συστημάτων 

---------------------------- 

Υλοποίηση Συστημάτων 

 

Δ2.4)  Πιλοτική Εφαρμογή 

 

 

Πιλοτική εφαρμογή συνιστωσών συλλογής 

δεδομένων (ψηφιακά ερωτηματολόγια 

συλλογής δεδομένων) 

-------------------- 

Πιλοτική εφαρμογή συνιστωσών συλλογής 
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δεδομένων (ψηφιακά ερωτηματολόγια 

συλλογής δεδομένων από φοιτητές/τριες, 

διοικητικούς υπαλλήλους) 

Δ2.5)  Κανονική Λειτουργία, Αξιολόγηση του 

ΟΠΣ-ΔιΠ 

 

Εφαρμογή συστήματος, και καταγραφή 

δεδομένων αξιολόγησης του 

Π2.1:  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα    

Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ)  
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3.3. Πακέτο Εργασίας ΠΕ3. Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ ΟΣΔΙΠ)  

  

 

Δ3.1) Αρχική Λειτουργία Επιμέρους Υποσυστημάτων του 

Ο.Σ.Δι.Π. 

Δ3.2) Λειτουργία υποσυστημάτων του ΟΣΔΙΠ, με 

αξιοποίηση επιμέρους συνιστωσών του ΟΠΣ-ΔιΠ 

Δ3.3) Πλήρης Λειτουργία του  Ο.Σ.Δι.Π. με χρήση του ΟΠΣ-

ΔιΠ που θα έχει αναπτυχθεί στο σύνολό του. 

 

 

 

 

 

 

Π3.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα  Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΟΣΔιΠ) [ τελικό ] 
  

ΠΕ3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ ΟΣΔΙΠ) 

Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ3.1) Αρχική Λειτουργία Επιμέρους 

Υποσυστημάτων του Ο.Σ.Δι.Π. 

    

 

Λειτουργία Υποσυστημάτων που εμπλέκονται 

και αφορούν την παραγωγή των Εσωτερικών 

Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Λειτουργία ορισμένων υποσυστημάτων που 

αφορούν την σταδιακή συλλογή δεδομένων 

που αφορούν την Εσωτερική Έκθεση 

Αξιολόγησης του Συνολικού Συστήματος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

-------------------------- 

Λειτουργία συστημάτων Εσωτερικής 

Αξιολόγησης σε όλα τα Τμήματα 

Λειτουργία Συστημάτων Εξωτερικής 

Αξιολόγησης Τμημάτων (εφαρμογή σε 3 

Τμήματα) 
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Δ3.2) Λειτουργία υποσυστημάτων του ΟΣΔΙΠ, με 

αξιοποίηση επιμέρους συνιστωσών του 

ΟΠΣ-ΔιΠ 

    

 

 

    

 

Λειτουργία υποσυστημάτων ΟΠΣ-ΔιΠ που 

αφορούν αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

(αποτίμηση ποιότητας διδακτικού έργου από 

φοιτητές/τριες κλπ) 

------------------------- 

Λειτουργία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων 

Φοιτητών (αξιολόγηση ποιότητας 

διδασκαλίας) 

Λειτουργία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων 

Διοικητικών Υπαλλήλων  

Δ3.3) Πλήρης Λειτουργία του  Ο.Σ.Δι.Π. με χρήση 

του ΟΠΣ-ΔιΠ που θα έχει αναπτυχθεί στο 

σύνολό του. 

    

Πλήρης Λειτουργία του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, 

εφαρμόστηκε κατά το έτος 2013, με χρήση 

του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΔιΠ) 

 Εφαρμογή του ΟΣΔιΠ για την Εξωτερική 

Αξιολόγηση των υπολοίπων 13 

Τμημάτων 

 Εφαρμογή του ΟΣΔιΠ για την Εσωτερική 

Αξιολόγηση του Ιδρύματος, και την 

παραγωγή της Έκθεσης Εσωτερικής 

Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κατά την πλήρη λειτουργία του ΟΣΔΙΠ 

σχεδιάστηκαν επιπρόσθετες διαδικασίες και 

ενέργειες για την στήριξη των Τμημάτων 

κατά την προετοιμασία της Εξωτερικής 

Αξιολόγησής τους. 

Επίσης τέθηκαν σε δοκιμή ενέργειες 

συλλογής πρόσθετων δεδομένων για την 

παραγωγή της Εκθεσης Αξιολόγησης του 

συνόλου του Πανεπιστημίου.   

Π3.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα    Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΟΣΔιΠ) 
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3.4. Πακέτο Εργασίας ΠΕ4. Αξιολόγηση του Έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ4.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
  

 

Δ4.1) Εσωτερική Αξιολόγηση 

 

Δ4.2) Εξωτερική Αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

Π4.1:  Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης 

Π4.2.1. Εξωτερικές  Αξιολογήσεις 

Π4.2.2. Εξωτερική Τελική Αξιολόγηση 

  

ΠΕ4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ4.1) Εσωτερική Αξιολόγηση 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικό Παραδοτέο Εσωτερικής 

Αξιολόγησης που αναφέρεται στο διάστημα 

2010-2011 

Εστιάζει: 

 Στην παρουσίαση και αναστοχασμό επί 

των Βασικών/Κρίσιμων Προτεραιοτήτων 

της περιόδου,  

 Στα ζητήματα του Σχεδιασμού του 

ΟΣΔιΠ, την Στελέχωση του Έργου,  

 Στην Ολοκλήρωση του 1ου Κύκλου 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων 

Πανεπιστημίου) 

 Στην Αποτίμηση Ενεργειών [Θετικά 

Σημεία Διαδικασίας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης, Δυσκολίες εφαρμογής 
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2η Εσωτερική Αξιολόγηση 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η Εσωτερική Αξιολόγηση 

       

 

Διαδικασίας, Προτάσεις βελτίωσης 

Διαδικασίας, Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα επί των βελτιωτικών 

Προτάσεων επί της Διαδικασίας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου] 

----------------------------------- 

Η 2η Εσωτερική Αξιολόγηση εστιάζει στον 

αναστοχασμό επί της εφαρμογής των 

διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης στα 

Τμήματα, καθώς και της εφαρμογής των 

διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης 

Τμήμάτων στις  πρώτες περιπτώσεις αυτών 

Επιπροσθετα παρουσιάζει στοιχεία από την 1η 

Εσωτερική Ενημερωτική Ημερίδα που 

απευθυνόταν πλέον σε όλο το Πανεπιστήμιο 

και σε όλες τις Ακαδημαικές Μονάδες αυτού 

Τέλος, προβαίνει σε συνολική αποτίμηση 

ενεργειών κυρίως στην διάσταση των 

προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την 

προηγούμενη περίοδο, ενώ παράλληλα 

προχωρά στον συνεπαγόμενο καθορισμό των 

αξόνων προτεραιοτήτων για το επόμενο και 

τελευταίο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

έργου   

----------------------------------- 

Η 3η Εσωτερική Αξιολόγηση εστιάζει στις 

δράσεις και στον αναστοχασμό επί των 

δράσεων στις οποίες δόθηκε έμφαση 

(πρόσθετων δράσεων που εφαρμόστηκαν 

πρώτη φορά) κατά το τελευταίο διάστημα: 

 Πρόσθετες διαδικασίες που επινοήθηκαν 

και εφαρμόστηκαν για την υποστήριξη 

της Εξωτερικής Αξιολόγησης των 

Τμημάτων 

 Διαδικασίες και εργαλεία χρήσης για την 

αξιοποίηση του ΟΠΣΔιΠ (εγχειρίδια 

χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων) 

καθώς και ανατροφοδότηση επί της 

ευχρηστίας αυτού. 

 Η Εκθεση αναφέρει τα σημαντικά 

προβλήματα που ανακύπτουν όταν 

δράσεις της Πολιτείας (π.χ. ΑΔΙΠ) που 

αρχικά είχαν προβλεφθεί να 

υλοποιηθούν με κατανομή στον χρόνο, 

τελικά υλοποιούνται σε ιδιαίτερα 

σύντομο χρονικό διάστημα 



3η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2013 

 

19 Π.Ε.4. Αξιολόγηση του Έργου ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

           Δράση 2. Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου  

                             Παραδοτέο ΠΕ.4._Δ.2.3.                                               [31/01/2014] 

 

 

 

 

 Τέλος στην Εκθεση, αναφέρονται σειρά 

δράσεων ενεργοποίησης που έγιναν για 

την υποστήριξη της Εξωτερικής 

Αξιολόγησης των Τμημάτων, στο σύνολο 

του Πανεπιστημίού [Ημερίδες 

Ενημέρωσης, Newsletters κ.α]  

   

Π4.1:  Εσωτερικές Αξιολογήσεις  

Π4.1.1.   1
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.1.2.   2
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.1.3.   3
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.1.1. 1η Εσωτερική Αξιολόγηση  

Π4.1.2. 2η Εσωτερική Αξιολόγηση  

Π4.1.3. 3η Εσωτερική Αξιολόγηση  

Δ4.2) Εξωτερική Αξιολόγηση  

Π4.2:  Εξωτερικές Αξιολογήσεις  

Π4.2.1.   1
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.2.2.   2
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

     Π4.2.3.   3
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση               

Π4.2.1. 1η Εξωτερική Αξιολόγηση  

Π4.2.2. 2η Εξωτερική Αξιολόγηση  

(αντικείμενο της παρούσας έκθεσης) 

Π4.2.3. 3η Εξωτερική Αξιολόγηση (αναμένεται 

τον Ιανουάριο 2014) 

Π4.2.    Εξωτερική Αξιολόγηση 

             Π.4.3.Τελική  Εξωτερική Αξιολόγηση     

Π4.1. Τελική , Συνολική Εξωτερική 

Αξιολόγηση (αναμένεται τους 

προσεχείς μήνες 2014, κατά το 

τελευταίο χρονικό διάστημα 

υλοποίησης του έργου) 
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4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η αποτίμηση της πορείας της υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου», βάσει της μεθόδου που παρουσιάστηκε στην αντίστοιχη ενότητα [2.1.-

2.4], καταγράφεται ακολούθως σε δύο άξονες: 

(Ι)  Αποτίμηση βάσει του περιεχομένου των Παραδοτέων των Πακέτων 

Εργασίας και των επιμέρους Δράσεων 

(ΙΙ) Αποτίμηση βάσει των διαφαινόμενων διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των Δράσεων των Πακέτων Εργασίας    

αναφορικά με την 3η περίοδο υλοποίησης του έργου, που εκτίνεται από 1/1/2013-

31/12/2013, και παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες με μπλε σκούρο χρώμα 

γραμματοσειράς.   

Ας σημειωθεί ότι στο περιεχόμενο των επόμενων ενοτήτων, παραμένουν οι 

αποτιμήσεις των Δράσεων ή των διαστάσεων αυτών που υλοποιήθηκαν κατά την 1η 

περίοδο εξέλιξης του έργου (1/9/2010- 31/12/2011), και εμφανίζονται με γκρι 

χρώμα γραμματοσειράς, καθώς και οι αποτιμήσεις των δράσεων που υλοποιήθηκαν 

κατά την 2η περίοδο εξέλιξης του έργου (1/1/2012- 31/12/2012), και εμφανίζονται 

με γκρι χρώμα γραμματοσειράς. 

 

4.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.1.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ο.Σ.Δι.Π) 

Το περιεχόμενο των δράσεων και των παραδοτέων του ΠΕ1, κρίνεται 

ότι: 

 Καλύπτει το κριτήριο της «Πληρότητας» των υλοποιούμενων 

παραγομένων, δεδομένου ότι έχουν γίνει επεξεργασίες για όλες 

τις δράσεις, τις ενέργειες και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν 

προσδιοριστεί ως αναγκαία από την ΑΔΙΠ (Ανεξάρτητη Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας).  
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 Καλύπτει το κριτήριο της «Αποτελεσματικότητας» της υλοποίησης 

δεδομένου ότι εμπεριέχονται σειρά πρόσθετων προβλέψεων 

πλέον των απαιτουμένων  από την ΑΔΙΠ και πλέον των 

προδιαγεγραμμένων στο αναλυτικό τεχνικό δελτίο του προς 

αξιολόγηση έργου. 

             Πιο αναλυτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν σχεδιαστεί πρόσθετες 

σημαντικές συνιστώσες, που συμβάλουν ώστε όχι μόνο να υπερκαλύπτεται το 

κριτήριο της «Πληρότητας» αλλά και να συνεισφέρουν ως σημαντική παράμετρος 

της «Αποτελεσματικότητας» των παραγομένων του έργου για την ομαλή υιοθέτηση 

και επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  όπως :  

(α) Πρόσθετες Διαστάσεις Καταγραφής και Αξιολόγησης του έργου του 

Πανεπιστημίου (Επιμορφωτικό έργο σε πολλαπλά επίπεδα – επιστημονικό, 

επαγγελματικό, διά βίου μάθηση) 

(β)  Προσδιορισμός και Αναπαράσταση Ροής Διαδικασιών για την εφαρμογή 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (διαδικασίες, ρόλοι-θέσεις 

κλειδιά μελών Πανεπιστημίου, χρονοδιάγραμμα) 

(γ) Πρόσθετα εργαλεία συλλογής δεδομένων ( π.χ. συνεντεύξεις) 

(δ) Επιπρόσθετα  μέλη του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. Διοικητικοί Υπάλληλοι)   

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω συνιστούν ουσιαστικά «Καινοτομίες» που 

αφενός αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη, κατά την παρούσα διαδικασία 

αξιολόγησης, αφετέρου εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά σε ένα Ποιοτικά 

Πλήρες και Επιτυχώς Εφαρμοζόμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας Πανεπιστημίου.    

------------------------------- 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου υλοποίησης του έργου, 

υλοποιήθηκε μια εκτενής διαβούλευση με το σύνολο της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας, που οδήγησε στην τελική παραγωγή του ΟΣΔιΠ, η οποία επικυρώθηκε 

με έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Δεκέμβριος 2012). 

Η τελική μορφή διαμορφώνονται με εργαλεία και διαδικασίες που ομαδοποιούνται 

σε τέσσερις άξονες:  

 Τυποποίηση διαδικασιών εσωτερικής/εξωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο ακαδημαϊκών 

Τμημάτων και σε επιπεδο ιδρύματος  

 Εργαλεία και μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

 Ροές διαδικασιών Εσω/εξωτερικής Αξιολόγησης 
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 Πρότυπα Σχήματα Εκθέσεων Αξιολόγησης 

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν την θετική αποτίμηση και την αξιολόγηση που 

καταγράφηκε για το ΠΕ1, κατά την 1η περίοδο υλοποίησης του έργου. 

  

4.1.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(Ο.Σ.Δι.Π) 

Το περιεχόμενο των δράσεων Δ2.1. και Δ.2.2. και των αντίστοιχων 

παραδοτέων του ΠΕ2, κρίνεται ότι: 

 Καλύπτει καταρχάς το κριτήριο της «Πληρότητας» των 

υλοποιούμενων παραγομένων, δεδομένου ότι έχουν γίνει 

επεξεργασίες για όλες τις συνιστώσες που έχουν προβλεφθεί ως 

αναγκαίες από την ΑΔΙΠ.  

 Καλύπτει καταρχάς το κριτήριο της «Αποτελεσματικότητας» της 

υλοποίησης δεδομένου ότι εμπεριέχονται σειρά πρόσθετων 

προβλέψεων πλέον των απαιτουμένων  από την ΑΔΙΠ και πλέον 

των προδιαγεγραμμένων στο αναλυτικό τεχνικό δελτίο του προς 

αξιολόγηση έργου, αναφορικά με τα τεχνολογικά εργαλεία που 

δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες που ορίζει το ΟΣΔΙΠ. 

         Χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα κριτήρια της «πληρότητας» και της 

αποτελεσματικότητας»  δεν δύνανται να κριθούν οριστικά ως προς το εν λόγω 

Πακέτο Εργασίας, και για το σύνολο του έργου, λόγω ενός σημαντικού αριθμού 

τεχνολογικών εφαρμογών που βρίσκονται προς υλοποίηση μέσω χρηματοδότησης 

από άλλα έργα  («Ψηφιακή Σύγκλιση» κ.ά.) 

Οσον αφορά την Λειτουργία του ΟΠΣ-ΔιΠ, αυτή εφαρμόστηκε σε σχεδόν πλήρη 

έκταση κατά τη διάσταση χρήσης ορισμένων εργαλείων από χρήστες που 

διαφαίνεται να έχουν αρνητική στάση ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας 

αξιολόγησης  (π.χ. αξιολόγηση ποιότητας διδακτού έργου από προπτυχιακούς 

φοιτητές και φοιτήτριες).  

 

4.1.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ο.Σ.Δι.Π) 

Το περιεχόμενο της Δράσης Δ3.1.  κρίνεται ως: 
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 «Αποτελεσματικό» λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της 

εφαρμογής του ΟΣΔιΠ, δεδομένης της αρχικής φάσης υλοποίησης 

του έργου 

 Ενώ το κριτήριο της «Πληρότητας» δεν είναι δυνατόν να 

εξεταστεί σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο κατά την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

--------------------------------------------- 

Το περιεχόμενο της Δράσης Δ3.2. [ Λειτουργία Υποσυστημάτων ΟΣΔιΠ με 

αξιοποίηση επιμέρους συνιστωσών ΟΠΣ-ΔιΠ]  κρίνεται ως: 

 «Αποτελεσματικό» λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική 

αποδοχή των μελών του Πανεπιστημίου κατά την πλήρη 

εφαρμογή του Συστήματος  

 Ενώ το κριτήριο της «Πληρότητας» δεν είναι ακόμα δυνατόν να 

κριθεί κατά το τρέχον πρώιμο στάδιο της υλοποίησης του έργου, 

κυρίως εξ αιτίας του δεδομένου ότι το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακού Σύστημα απέχει ακόμα αρκετά από την πλήρη 

υλοποίησή του και κατά συνέπεια από την πλήρη εφαρμογή του. 

------------------------------------------------- 

Το περιεχόμενο της Δράσης Δ3.3. [ Πλήρης Λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας –ΟΣΔιΠ- με 

αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος -ΟΠΣ-ΔιΠ-]  κρίνεται ως: 

 «Αποτελεσματικό» λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική 

αποδοχή των μελών του Πανεπιστημίου κατά την πλήρη 

εφαρμογή του Συστήματος όσον αφορά τις διαστάσεις της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων καθώς και της 

Εξωτερικής Αξιολόγησης αυτών. Οι αντίστοιχες συνιστώσες 

του συστήματος (Εργαλεία, διαδικασίες, πρότυπα σχήματα 

κλπ) ήταν αποτελεσματικά εφόσον οδήγησαν σε θετικά 

πορίσματα και ικανοποίηση των ‘χρηστών’ (μέλη ΔΕΠ, 

εμπλεκόμενοι Διοικητικοί Υπάλληλοι, Εξωτερικοί Αξιολογητές/ 

όπως καταγράφεται στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Τμημάτων όπου αναφέρεται η «καλή προετοιμασία και 

οργάνωση της αξιολόγησης» έως «πολύ καλή οργάνωση» , 

έως «ευχαριστίες για την εξαιρετική οργάνωση που 

διευκόλυνε το έργο το Αξιολογητών». Δεν υπάρχουν επαρκή 
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στοιχεία για την κρίση του ΟΣΔιΠ ως «αποτελεσματικό» ή 

«μερικώς αποτελεσματικό», στις διαστάσεις που αφορούν την 

Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, καθώς και την 

Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος, δεδομένου ότι οι εν 

λόγω δράσεις , είτε δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως (Εσωτερική 

Αξιολόγηση Ιδρύματος) επειδή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, 

κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, είτε δεν προβλέπεται να 

δοκιμαστούν κατά τους προσεχείς μήνες (Εξωτερική 

Αξιολόγηση Ιδρύματος).     

 Το κριτήριο της «Πληρότητας» ικανοποιείται καταρχάς με 

ιδιαίτερη επιτυχία όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχει θέσει η 

Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Παρότι, το 

ΟΣΔιΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει χαρακτηριστικά, 

συνιστώσες και προβλέψεις που το καθιστούν πράγματι 

«πλήρες», η εκτίμησή μου είναι ότι δύναται να βελτιωθεί 

περαιτέρω : (α) στη διάσταση της περαιτέρω ενσωμάτωσης 

πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου που 

αυτοματοποιούν όλο και περισσότερες διαστάσεις συλλογής 

δεδομένων, (β) στην εγκαθίδρυση αυτοματοποιημένων 

καταγραφών σε νέες διαστάσεις (π.χ. εκδηλώσεις, δράσεις 

κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου, δράσεις αποφοίτων 

κλπ)  

 

 

4.1.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ4.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το περιεχόμενο της Δράσης «Δ4.1. Εσωτερική αξιολόγηση του έργου», 

με βάση το αντίστοιχο Παραδοτέο (Π.4.1.1.] κρίνεται ως : 

 «Πλήρες» με την έννοια ότι έχουν καταγραφεί όλες οι σημαντικές 

και κρίσιμες διαστάσεις καθώς και πολλαπλά επιμέρους σημεία, 

που επηρεάζουν μια επιτυχή υλοποίηση έργου που αφορά 

Σύστημα Ποιότητας ενός Οργανισμού 

 «Αποτελεσματικό», λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο η 

καταγραφή αλλά και οι «αναστοχαστικές διαπιστώσεις» που 

καταγράφονται στην Αναφορά ~20 σελίδων, αφορούν καίρια 

σημεία της υλοποίησης ενός έργου [«Προτεραιότητες- Έμφαση» 
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σε ευαίσθητα σημεία της υλοποίησης, «Αποτιμήσεις Ενεργειών» 

κλπ] 

          Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω Αναφορά-Παραδοτέο Εσωτερικής 

Αξιολόγησης ( έτη 2010, 2011 ), καταγράφονται : 

 Σημαντικές αναστοχαστικές αποτιμήσεις ενεργειών  ως προς τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων 

και του Ιδρύματος συνολικά (με αναλυτικές, σαφείς και λεπτομερείς 

αναφορές ως προς τα θετικά σημεία και τις δυσκολίες που αναφέρονται ή 

διαπιστώνονται) 

 Ουσιαστικές προτάσεις για την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της 

εφαρμογής και της υιοθέτησης της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου, που συνιστά τον πυρήνα του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας. 

------------------------------------------ 

Το περιεχόμενο της Δράσης «Δ4.1. Εσωτερική αξιολόγηση του έργου», με βάση το 

αντίστοιχο Παραδοτέο (Π.4.1.2.] κρίνεται ως : 

 «Πλήρες» δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί όλες οι κρίσιμες 

διαστάσεις καθώς και άλλα πρόσθετα σημεία, που επηρεάζουν 

μια επιτυχή υλοποίηση έργου που αφορά Σύστημα Ποιότητας ενός 

Οργανισμού 

 «Αποτελεσματικό», λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο η 

καταγραφή αλλά και οι «αναστοχαστικές διαπιστώσεις» που 

καταγράφονται στην συναφή Αναφορά, αφορούν τον πυρήνα του 

έργου που έγκειται στην Ανάπτυξη και την σταδιακή τελικά 

προσέγγιση Αποδοχής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

Για την αποδοχή του συστήματος εφαρμόστηκε εκτενής 

διαβούλευση, καθώς και εργαλεία και ιστότοπος τεχνολογικής 

υποστήριξης, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν τόσο οι επιστημονικοί 

υπεύθυνοι του έργου (εκπρόσωποι Σχολών), όσο και οι 

εξωτερικοί συνεργάτες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του 

έργου.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω Αναφορά-Παραδοτέο Εσωτερικής Αξιολόγησης 

( έτη 2011, 2012 ), καταγράφονται : 

 Σημαντικές αναστοχαστικές αποτιμήσεις ενεργειών  ως προς την εφαρμογή 

της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων καθώς και την 



3η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2013 

 

26 Π.Ε.4. Αξιολόγηση του Έργου ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

           Δράση 2. Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου  

                             Παραδοτέο ΠΕ.4._Δ.2.3.                                               [31/01/2014] 

 

Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων (με αναλυτικές, σαφείς και 

λεπτομερείς αναφορές ως προς τις δυσκολίες που αναφέρονται ή 

διαπιστώνονται) 

 Ουσιαστικές προτάσεις για την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της 

εφαρμογής και της υιοθέτησης τόσο της Διαδικασίας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου, όσο και τη Διαδικασία Εξωτερικής 

Αξιολόγησης των Τμημάτων που συνιστούν και τον πυρήνα του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

--------------------------------------------- 

Το περιεχόμενο της Δράσης «Δ4.1. Εσωτερική αξιολόγηση του έργου», με βάση 

το αντίστοιχο Παραδοτέο (Π.4.1.3.] κρίνεται ως «πλήρες» και 

«αποτελεσματικό». 

Στο εν λόγω παραδοτέο διακρίνουμε καταγραφές, αναστοχαστικές διαπιστώσεις 

και συμπεράσματα σε όλες τις κύριες και σημαντικές δράσεις των βασικών 

Πακέτων Εργασίας του έργου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για : 

- Τα πρόσθετα εργαλεία και ενέργειες υποστήριξης που σχεδιάστηκαν 

επιπρόσθετα των αρχικών προβλέψεων προκειμένου να υποστηρίξουν τις 

εξωτερικές αξιολογήσεις σε Τμήματα που δεν είχαν την συναφή εμπειρία 

- Τις ενέργειες καταγραφών, συμπεριφορών και κρίσεων κατά την χρήση 

του Πληροφοριακού Συστήματος 

- Τα επίπεδα ετοιμασίας της Εσωτερικής Εκθεσης Ιδρύματος 

- Τα προβλήματα που προκύπτουν αναπάντεχα από ενέργειες ή έλλειψη 

ενεργειών οργανισμών του εξωτερικού περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου (ΑΔΙΠ, ΥΠΑΙΘ) που έχουν ρόλο άμεσο ή έμμεσο 

εποπτεύοντος φορέα επί του Δημόσιου Πανεπιστημίου.  

 

 

4.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.2.1. Το κριτήριο της «επάρκειας των ενεργειών διασφάλισης συνοχής» κατά 

την υλοποίηση του έργου, αποτιμάται ως ακολούθως: 
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Οι ενέργειες διασφάλισης της συνοχής κατά την 1η περίοδο (που είναι 

και το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης) της υλοποίησης του έργου 

κρίνονται επαρκείς και πολυποίκιλες, δεδομένων των ακολούθων 

κύριων πειστηρίων: 

(1) Διασφάλιση της συνοχής ανάμεσα στο χρηματοδοτούμενο έργο 

ΜΟΔΙΠ και τα μέλη της Συγκλητικής Επιτροπής ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος 

(διαπιστώθηκε φροντίδα ύπαρξης κοινών μελών για την διασφάλιση 

της επιστημονικής και διαδικαστικής/διαχειριστικής λειτουργίας) 

/αναφορά στην Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης περί αποφάσεων 

Συγκλήτου και συναφών αποφάσεων από την Επιστημονική 

Υπεύθυνο του Έργου 

(2) Διασφάλιση συνοχής ανάμεσα στους επιστημονικούς υπευθύνους των 

ομάδων εργασίας του έργου, και την μελλοντική υλοποίηση στις 

διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου και κυρίως στις 

διαφορετικές Πανεπιστημιακές Μονάδες που πολυνησιωτικού 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. [ Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής 

έργου, που εμπεριέχει έναν «εκπρόσωπο» - διακεκριμένο μέλος ΔΕΠ 

της κάθε Σχολής/Πανεπιστημιακής Μονάδας/νησί του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου]. Η παράμετρος αυτή είναι όντως κρίσιμη για (α) την 

διαμεσολάβηση των αναγκών και ‘κινήτρων’ υλοποίησης  και (β) την 

ανατροφοδότηση επί των ενδεχόμενων προβλημάτων της υιοθέτησης 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(3) Διασφάλιση της Συνοχής ανάμεσα στις πολλαπλές απαιτήσεις των 

υλοποίησης των διαστάσεων που επιβάλλονται από το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις από μέλη 

του Προσωπικού του Πανεπιστημίου, μέσω πρόβλεψης ύπαρξης ενός 

τουλάχιστον εξωτερικού συνεργάτη (που λειτουργεί ως πρόσθετο 

διοικητικό προσωπικό), ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα 

(4) Διασφάλιση της Συνοχής για την υλοποίηση ενός όντως 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της 

συμμετοχής όλων των μελών του Πανεπιστημίου. Το γεγονός ότι 

λαμβάνονται υπόψη οι Διοικητικοί Υπάλληλοι στην καταγραφή των 

απόψεων τους για την λειτουργία του Πανεπιστημίου συνιστά  

αφενός πολύ σωστή πρόβλεψη (παρότι δεν εμπλέκονται άμεσα στο 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο), και αφετέρου συμβάλει στην 

ισότιμη εμπλοκή όλων στην διαδικασία του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας, και την αποδοχή και υιοθέτηση αυτού ως Σύστημα που 
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μπορεί να συμβάλει στην διαρκή βελτίωση της λειτουργίας σε όλες 

τις  διαστάσεις της Κοινότητάς αυτού.    

 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διαφαίνεται από 

τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην 2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Δ.4.1.2. ,  σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής κατά την πρώτη 

πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, έπαιξαν : 

 (α) Τα μέλη της Ομάδας της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού, που 

προέρχονται από διαφορετικές Σχολές και Ακαδημαικές Μονάδες, 

διαχέοντας προς τις αντίστοιχες Σχολές τα θετικά στοιχεία του 

Συστήματος που σχεδιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

(β) Οι εξωτερικοί συνεργάτες του έργου, οι οποίοι στήριξαν ουσιαστικά την 

εφαρμογή των παραγομένων του έργου, παρέχοντας πολυδιάστατη και 

ευέλικτη βοήθεια κυρίως στα μέλη ΔΕΠ αλλά και στο Διοικητικό 

προσωπικό. 

------------------------------------- 

Ενέργειες για την «διασφάλιση της συνοχής» έγιναν και κατά την 3η 

περίοδο υλοποίησης του έργου, όπως διαφαίνονται μέσα από τις 

καταγραφές της ‘Εκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης’ (Δ.4.1.3). Οι πιο 

σημαίνουσες από αυτές ήταν: 

(i) Ημερίδες εσωτερικής ενημέρωσης, διάχυσης προβληματισμού και 

μέτρων, καταγραφών ερωτημάτων κλπ 

(ii) Ενίσχυση του Ισοτόπου του έργου, με εργαλεία έμμεσων και 

άμεσων οδηγιών για τις ανάγκες της εξωτερικής αξιολόγησης των 

Τμημάτων, διάχυσης καλών πρακτικών άλλων Τμημάτων κλπ 

(iii) Εστιασμένη ενεργοποίηση του προσωπικού του έργου, υψηλής 

έντασης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της Εξωτερικής 

Αξιολόγησης, μια επιτυχία που έχει πολλαπλά οφέλη και επίδραση 

στην κατάκτηση της αποδοχής και της εκτίμησης της αξίας ενός 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας   

 

4.2.2. Το κριτήριο της «φροντίδας διερεύνησης και καταγραφής αλλαγών επί 

των κυρίαρχων τάσεων και στάσεων ως προς την αποδοχή και 
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υιοθέτηση των διαδικασιών και εργαλείων του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας » κατά την υλοποίηση του έργου, αποτιμάται ως ακολούθως: 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και διαρκούς 

Αξιολόγησης ενός Οργανισμού, συνοδεύεται σχεδόν πάντα από:  

(α) Αντιδράσεις από το προσωπικό και τα μέλη του Οργανισμού και 

αντιστάσεις για την υιοθέτηση του προτεινόμενου ή επιβαλλόμενου 

Συστήματος (για ποικίλους λόγους: ανησυχία, φόβο για 

ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, πρόσθετος 

φόρτος εργασίας κλπ)  

(β) Δυσκολίες κατά την εφαρμογή του, που οφείλονται σε 

αντικειμενικούς (π.χ. ακαταλληλότητα εργαλείων ή διαδικασιών 

συλλογής δεδομένων), ή υποκειμενικούς λόγους 

Παρόμοιες αντιδράσεις και δυσκολίες αναμένονται και για το 

εσωτερικό ενός Πανεπιστημίου. 

Διαπιστώνεται ότι οι συντελεστές του έργου «ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» έχουν  φροντίσει με επάρκεια την διερεύνηση της 

καταγραφής των απόψεων και των στάσεων των μελών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για : 

(α) την αποδοχή ή μη των κριτηρίων, εργαλείων και διαδικασιών που 

υπεισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας 

(β) των τάσεων ως προς την εφαρμογή και την χρήση των 

προτεινόμενων εργαλείων 

(γ) των δυσκολιών που αναφέρουν τα ίδια τα μέλη ως προς την 

υλοποίηση του εν λόγω Συστήματος (εξαρτώμενου ή μη από τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του) 

 Τα πειστήρια των καταγραφών παρουσιάζονται κυρίως στην 1η  

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπου υπάρχουν πολλαπλές συναφείς 

αναφορές.   

----------------------------------------------- 

Κατά την 2η περίοδο υλοποίησης του έργου, υλοποιήθηκε πιο συστηματική 

μεθοδολογία καταγραφής των απόψεων, στάσεων, και ενδείξεις αλλαγών 

θετικών προς την υιοθέτηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 



3η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2013 

 

30 Π.Ε.4. Αξιολόγηση του Έργου ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

           Δράση 2. Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου  

                             Παραδοτέο ΠΕ.4._Δ.2.3.                                               [31/01/2014] 

 

Διασφάλισης Ποιότητας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Συστήματος διαρκούς 

καταγραφής δεδομένων, προς χρήση της Αυτό-αξιολόγησης (εσωτερικής 

Αξιολόγησης) των Τμημάτων, και της Εξωτερικής αξιολόγησης των 

Τμημάτων καθώς και στοιχείων επί της Εσωτερικής Αξιολόγησης 

συνολικά του Πανεπιστημίου. 

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια εκτενούς διαβούλευσης με τη 

συμμετοχή του συνόλου των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

όπου καταγράφηκαν αποδοχές, προτάσεις βελτίωσης καθώς και 

αρνητικές στάσεις από μερίδα μελών της Κοινότητας. 

Σημαντικό σημείο της όλης διαδικασίας, είναι ότι αφενός λήφθηκαν υπόψη τα 

σχόλια και οι υποδείξεις, και έγιναν αντίστοιχες 

τροποποιήσεις/βελτιώσεις, και αφετέρου ότι δόθηκαν απαντήσεις 

προσωπικά σε κάθε μέλος που συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία. 

Πρόσθετα στοιχεία ανατροφοδότησης καταγράφηκαν διεξοδικά από τους 

εξωτερικούς συνεργάτες που στήριξαν την διαδικασία εφαρμογής του 

ΟΣΔΙΠ, ενώ άλλα επιμέρους στοιχεία  φαίνεται να καταγράφηκαν από τα 

μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.  

Συναφή στοιχεία αναφέρονται στην 2η Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

-------------------------------------------- 

Κατά την 3η περίοδο υλοποίησης του έργου οι «ενέργειες διερεύνησης και 

καταγραφής των κύριων τάσεων και στάσεων ως προς την αποδοχή του 

ΟΣΔιΠ», συνεχίστηκαν, και εφαρμόστηκαν κυρίως ως προς: 

(α) Την χρήση, την εκτίμηση της αξίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι 

καταγραφές έδειξαν ότι υπάρχει πεδίο βελτιώσεων επί της ευχρηστίας 

των συστημάτων, καθώς και επί των διαδικασιών προώθησής του προς 

τους χρήστες (π.χ. φοιτητές/τριες) 

(Β) Μέρος Εργαλείων και Διαδικασιών του ΟΣΔιΠ, που αξιοποιήθηκαν 

κυρίως κατά την πρόσφατη περίοδο εφαρμογής του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας. 

   

4.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ‘ΚΙΝΔΥΝΩΝ’ 

Η Εκτίμηση πρόβλεψης και διαχείρισης μελλοντικών παραγόντων που 

ενδέχεται να συνιστούν ‘κινδύνους’ για την αποτελεσματικότητα της 
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υλοποίησης, κρίνεται ότι έχει γίνει σε σημαντικό βαθμό από τους συντελεστές 

του έργου αναφορικά με : 

 Την ήδη καταγεγραμμένη έλλειψη διοικητικού προσωπικού για την 

υποστήριξη των απαιτούμενων από το ΟΣΔιΠ, και κυρίως με την 

ανησυχία για επιπρόσθετη μείωση του συνολικά διαθέσιμου 

διοικητικού προσωπικού 

 Τον ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο φόρτο εργασίας των μελών ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου, και την πρόσθετη εργασία που απαιτεί η ουσιαστική 

αλλά ακόμα και η τυπική συμμετοχή στην εφαρμογή των 

απαιτούμενων διαδικασιών από το ΟΣΔιΠ 

 Την σημαντική προσπάθεια ενεργοποίησης των φοιτητών/τριών στην 

εν λόγω διαδικασία, δεδομένου ότι στα περισσότερα Πανεπιστήμια 

στην Ελλάδα καταγράφεται μερική ή ολική άρνηση συμμετοχής από 

την εν λόγω ομάδα πληθυσμού της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 

   Την δυσκολία εφαρμογής κοινών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας 

σε ετερογενή προγράμματα σπουδών και σε ετερογενείς υπηρεσίες 

------------------------------ 

Τα ίδια του μέλη του έργου «ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου Αιγαίου» αναφέρουν με 

αξιόλογο βαθμό επίγνωσης κεντρικούς παράγοντες κινδύνου, όπως άλλωστε τους 

βίωσαν: Πέραν τον κομβικό ρόλο που παίζουν τα Τμήματα (Πρόεδρος, ΟΜΕΑ, 

Γραμματεία), καθώς και η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου όπως άλλωστε το Γραφείο 

Ελέγχου Ποιότητας (η επάρκεια της στελέχωσής του), παράγοντας που επέφερε 

‘κρίση’ κατά την υλοποίηση του έργου, ήταν διοικητικές και οικονομικές ελλείψεις 

της Πολιτείας ως προς το σκέλος της ΑΔΙΠ και όχι μόνο.  

Βάσει των καταγραφών στην 2η Εκθεση Αξιολόγησης Έργου, οι καθυστερήσεις στην 

αναπλήρωση της Διοικησης της ΑΔΙΠ, καθώς και καθυστερήσεις στην διασφάλιση 

της ρευστότητας της ΑΔΙΠ που θα κάλυπτε τα έξοδα των εξωτερικών αξιολογητών, 

επέφεραν καταρχάς σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Εξωτερικών 

Αξιολογήσεων του έργου των Τμημάτων, και στη συνέχεια υπερβολικό φόρτο 

εργασίας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να υλοποιηθούν 

όλες σχεδόν οι Εξωτερικές Αξιολογήσεις σε ένα και το αυτό χρονικό διάστημα.  

------------------------------------- 

Όπως και προηγουμένως, κατά την 3η περίοδο υλοποίησης του έργου, τα 

στελέχη του έργου, επισημαίνουν κινδύνους πρόκλησης κρίσεων επί της ομαλής 

εφαρμογής του ΟΣΔιΠ, την μη σταθερότητα λειτουργιών (απαιτήσεις, 

περιορισμοί, ενέργειες) του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. ΑΔΙΠ). 
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5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η πορεία υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» κατά την 

1η αυτή περίοδο εξέλιξης του έργου, κρίνεται ικανοποιητική και 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κάλυψης των κριτηρίων «πληρότητας’, 

«αποτελεσματικότητας», «επάρκειας ενεργειών διασφάλισης συνοχής», 

«επάρκειας φροντίδας καταγραφής εποικοδομητικής αλλαγής επί των 

κυρίαρχων τάσεων και στάσεων» των μελών του Οργανισμού, καθώς και 

«πρόβλεψης διαχείρισης μελλοντικών κινδύνων δημιουργίας κρίσεων». 

Επιπρόσθετα, ήταν ευχάριστη έκπληξη αφενός η διαπίστωση αρκετών 

καινοτομικών στοιχείων ως προς τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ, καθώς και η 

προβλεψιμότητα σημαντικών παραγόντων που αφορούν την επιτυχή 

υιοθέτηση και βιωσιμότητα (με όρους υιοθέτησης της διαρκούς εφαρμογής 

του εν λόγω συστήματος και μετά το πέρας του χρηματοδοτούμενου έργου) 

της εφαρμογής του ΟΣΔΙΠ.     

Προτείνεται, οι συντελεστές του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

κατά το επόμενο διάστημα υλοποίησης του έργου, να συνεχίσουν 

εποικοδομητικά ως προς τις ίδιες διαστάσεις, και ταυτόχρονα να λάβουν 

επιπρόσθετα υπόψη τους κυρίως τις ακόλουθες νέες παραμέτρους ή 

διαστάσεις που μπορεί να συνιστούν κινδύνους ομαλής υλοποίησης του 

έργου: 

 Πρόσθετους περιορισμούς ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου, και κυρίως από την αρχή 

της ΑΔΙΠ, και να προβλέψουν αφενός απαιτούμενους επιπρόσθετους 

πόρους, και αφετέρου τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διευκρινήσεις 

/αποσαφηνίσεις με τον αρμόδιο φορέα καθώς και οι αναγκαίες 

προσαρμογές 

  Φαινόμενα αρνητικών διαθέσεων ως προς την εφαρμογή του ΟΣΔιΠ 

λόγω υψηλού γενικού φόρτου εργασίας, αίσθηση ανησυχίας ως προς 

τις συνέπειες ενδεχόμενα ‘αρνητικής’ αξιολόγησης ως απόρροια της 

εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, και εν μέσω 

σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην χώρα. 

 Φαινόμενα καθυστερήσεων ως προς την υλοποίηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
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(ΟΠΣ-ΔιΠ), λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησής του από συστήματα 

και συνιστώσες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη μέσω άλλων 

χρηματοδοτούμενων έργων. 

---------------------------------------------- 

Η πορεία υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» κατά την 

2η αυτή περίοδο εξέλιξης του έργου, κρίνεται παρομοίως ικανοποιητική και 

χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό κάλυψης των κριτηρίων «πληρότητας’, 

«αποτελεσματικότητας», «επάρκειας ενεργειών διασφάλισης συνοχής», 

«επάρκειας καταγραφής ανατροφοδοτήσεων από τα μέλη της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας και θετικής αλλαγής επί των κυρίαρχων τάσεων 

και στάσεων», καθώς και «πρόβλεψης διαχείρισης μελλοντικών κινδύνων 

δημιουργίας κρίσεων». 

Προτείνεται, οι συντελεστές του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

κατά το επόμενο και τελευταίο διάστημα υλοποίησης του έργου, να 

συνεχίσουν εποικοδομητικά ως προς τις ίδιες διαστάσεις, και ταυτόχρονα να 

λάβουν επιπρόσθετα υπόψη τους τις ακόλουθες παραμέτρους ή διαστάσεις 

που μπορεί να συνιστούν κινδύνους ομαλής υλοποίησης του έργου: 

 Πρόσθετους περιορισμούς ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου, και κυρίως από την Αρχή 

της ΑΔΙΠ, και να καταστήσουν σαφές στην Πρυτανική Αρχή του 

Πανεπιστημίου καθώς και στα Στελέχη των Διοικητικών Υπηρεσιών, 

την επείγουσα αναγκαιότητα της επαρκούς στελέχωσης του Γραφείου 

Ελέγχου Ποιότητας που οφείλει να υποστηρίζει την ΜΟΔΙΠ και το 

σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου αναφορικά με 

την υλοποίηση των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας.  

  Τα στελέχη του έργου ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου Αιγαίου, οφείλουν να 

ασκήσουν διαρκή και συστηματική πίεση στις Αρχές του 

Πανεπιστημίου, προκειμένου να καταστεί πρώτη προτεραιότητα η 

ανάπτυξη και η χρήση τεχνολογικών συστημάτων και εργαλείων που 

είναι μεταξύ τους διαλειτουργικά. Δεν νοείται να συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται συστήματα που δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Προς 

την ίδια κατεύθυνση χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις σε εθνικό 

επίπεδο, προς τις Διαχειριστικές Αρχές που τείνουν να προκηρύσσουν 

έργα που αφορούν τεχνολογικά προιόντα για χρήση από τα 

Πανεπιστήμια με προδιαγραφές ασύμβατες μεταξύ τους (ιδιαίτερα δε 

όταν αυτές δεν αφορούν έργα με αυτεπιστασία, αλλά επιβάλλουν 

άμεσα ή έμμεσα την εμπλοκή Επιχειρήσεων Τεχνολογικών Εφαρμογών 
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που συχνά παράγουν συστήματα «κλειστά» που δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις ‘διαλειτουργικότητας’ ή ακόμα και απαιτήσεις ασφάλειας.  

 Περισσότερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί σε ζητήματα ευχρηστίας των 

τεχνολογικών εφαρμογών, προκειμένου να είναι επαρκώς φιλικά στις 

διαφορετικές κατηγορίες χρηστών στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό 

περιβάλλον ενός Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι από τις περισσότερες 

εφαρμογές που χρειάζονται ή χρησιμοποιούνται σε ένα Πανεπιστήμιο, 

μπορούν να καταγράφονται δεδομένα που είναι πολύτιμα για ένα 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 

---------------------------------------------------- 

Η πορεία υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» κατά 

την 3η αυτή περίοδο εξέλιξης του έργου, ικανοποιεί επαρκώς τα κριτήρια 

«πληρότητας’, «αποτελεσματικότητας», «επάρκειας ενεργειών 

διασφάλισης συνοχής», «επάρκειας καταγραφής ανατροφοδοτήσεων από 

τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και θετικής αλλαγής επί των 

κυρίαρχων τάσεων και στάσεων», καθώς και «πρόβλεψης διαχείρισης 

μελλοντικών κινδύνων δημιουργίας κρίσεων». 

Προτείνεται, οι συντελεστές του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου», τόσο κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών υλοποίησης του 

έργου μέσω χρηματοδότησης ΕΠΕΔΒΜ, όσο κυρίως για τα επόμενη έτη, να 

μεριμνήσουν, μεταξύ άλλων, για τέσσερις κρίσιμες διαστάσεις που έχουν 

κεντρικό ρόλο στη βιωσιμότητα της επιτυχούς λειτουργίας του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ενός Πανεπιστημίου: 

 Οι ενέργειες επίβλεψης της ποιότητας εφαρμογής του ΟΣΔιΠ 

χρειάζεται να είναι διαρκείς. Οι ενέργειες ανατροφοδότησης ως 

προς την διαρκή βελτίωση της υποστήριξης εφαρμογής του 

συστήματος χρειάζεται να συνεχίζονται, δεδομένου ότι: (α) Οι 

συμμετέχοντες στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, αποκτούν 

εμπειρία και συνήθεια χρήσης, κατά συνέπεια σε μια σειρά 

διαστάσεων δεν θα χρειάζονται πλέον υποστήριξη, (β) Η αποδοχή 

του συστήματος στις περισσότερες από τις διαστάσεις του,  θα 

επιτρέψει την εμβάθυνση σε νέες διαστάσεις που είτε προέκυψαν 

στη συνέχεια, είτε δεν είχε δοθεί έμφαση κατά την πρώτη αυτή 

πλήρη εφαρμογή. 

 Είναι απολύτως απαραίτητο να προβλεφθεί επαρκής στελέχωση 

των τμημάτων κεντρικής διοίκησης αλλά και των «περιφερειακών 

κόμβων», προκειμένου η εφαρμογή του ΟΣΔιΠ να συνεχίζεται σε 



3η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2013 

 

35 Π.Ε.4. Αξιολόγηση του Έργου ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

           Δράση 2. Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου  

                             Παραδοτέο ΠΕ.4._Δ.2.3.                                               [31/01/2014] 

 

επαρκές επίπεδο δίχως την ανάγκη προσλήψεων εξωτερικών 

συνεργατών. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να προβλεφθεί εκ των 

προτέρων ο χειρισμός καταστάσεων ξαφνικής έντασης εργασίας σε 

κρίσιμες περιόδους, ως προς τις αρμοδιότητες του διοικητικού ή 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Απαιτείται να συνεχιστεί η επέκταση του Πληροφοριακού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, με νέες συνιστώσες 

προκειμένου να προβλέπεται και να διασφαλίζεται η διαρκής 

συλλογή δεδομένων επί όλων των διαστάσεων καθημερινής 

λειτουργίας και παραγωγής έργου των μελών του Πανεπιστημίου.  

 Παράλληλα με τις ανωτέρω επεκτάσεις του Πληροφοριακού 

Συστήματος, είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου «Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας ως προς την 

διαχείριση Δεδομένων», που θα εξετάζει και θα προσδιορίζει τις 

διαδικασίες, συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και φύλαξης 

δεδομένων. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τους ζητήματα, νομικά, ηθικά, διαχειριστικά (π.χ. logistics) ως προς 

τα εν λόγω δεδομένα. Τα πορίσματα της Επιτροπής θα πρέπει να 

τίθενται σε διαβούλευση και να εφαρμόζονται μόνο μετά από την 

θετική αποδοχή των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

 

 

 

 

Εξωτερικός Αξιολογητής: 

Καθηγητής, Ιωάννης Δ. Παντής  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

{Ενδεικτική Παράθεση Υλικών που κατατέθηκαν για την διαδικασία της 3
ης

 Έκθεσης 

Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου Αιγαίου» και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα Παραδοτέα του Έργου } 

 

 

(1) ΝewsLetter MOΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(2) Παρουσίαση (ppt) σε Ημερίδα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου: 

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας» 

(3) Παρουσίαση (ppt) σε Ημερίδα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου: 

«Ανάλυση Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης» 
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Portal: https://modip.aegean.gr/ 

Email: modip@aegean.gr 

 
Το παρόν ηλεκτρονικό περιοδικό παρουσιάζει τις δράσεις δημοσιότητας που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου, με 

στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, η εφαρμογή και η δυναμική βελτίωση του οποίου θα υποστηρίξει την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως 

κέντρου αριστείας και πόλου έλξης καινοτόμων και αρίστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα  

Φεβρουάριος 2013 

 

Εισαγωγικό σημείωμα 
 

Αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου, το οποίο να ανταποκρίνεται 

στις παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες 

του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις 

απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για 

την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν.3374/2005).Οι 

απαιτήσεις αυτές αφορούν στο συντονισμό και 

την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης 

του ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων/στόχων 

που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 

Στόχος της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου είναι η συστηματική,τεκμηριωμένη, 

καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε 

Ακαδημαϊκής Μονάδας και Τμήματος 

χωριστά, καθώς και του Ιδρύματος συνολικά. 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αφορούν 

τόσο στις ίδιες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και 

στο Ίδρυμα, στους κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς φορείς, αλλά και σε ολόκληρη 

την κοινωνία της πολυνησιωτικής περιοχής 

του Αιγαίου, στην οποία εδρεύει το Ίδρυμα. 

Στόχος είναι η ανάδειξη της αριστείας σε όλα 

τα επίπεδα εντός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

καθώς και η ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου 

του τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://modip.aegean.gr/
mailto:modip@aegean.gr
http://www.adip.gr/
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Η Ημερίδα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 16 Μαΐου 

2012 με συμμετοχή των Προέδρων Τμημάτων 

και ΟΜ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

 

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις της 

Ημερίδας βρίσκονται αναρτημένες στο portal 

της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

https://modip.aegean.gr/?q=node/153 

 

 

 

 

Συμμετοχές  

στο Συνέδριο “Διασφάλιση και 

Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές 

πρακτικές”,   

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη,  

20-21 Σεπτεμβρίου 2012 

http://qa.auth.gr/conference/el/ 

 

http://qa.auth.gr/conference/el/video 

 

 

 

Οι εργασίες παρατίθενται στη συνέχεια, εφόσον 

παρουσιάζουν συνοπτικά το σχεδιασμό: 

 1) Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (Ο.Σ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου: Διαδικασίες, εργαλεία και πρότυπα 

σχήματα,  

2) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΟΠΣ-ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

Εργασία 1:  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ο.Σ.ΔΙ.Π) ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Α. Δημητρακοπούλου, Ν. Σουλακέλλης, Κ. 

Ρόντος, Ι. Μίνης, Α. Κοντάκος, Ε.Κιτρίνου, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

http://qa.auth.gr/conference/el/presentations 

 

 
 

Περίληψη 

 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την πρακτική 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσον αφορά στο 

σχεδιασμό Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.ΔΙ.Π), που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π / 

ΕΣΠΑ. Το εν λόγω σύστημα εστιάζει στις 

ακόλουθες επιμέρους πρακτικές: α) 

Τυποποίηση Διαδικασιών Εσωτερικής και 

Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπου 

περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάλυση όλων 

των διαδικασιών σε μορφοποιημένα κείμενα, 

διαγράμματα ροής και σχετικά 

χρονοδιαγράμματα, β) Ανάπτυξη εργαλείων 

συλλογής δεδομένων, βάσει κυρίως των 

κριτηρίων της Α.ΔΙ.Π., που συνοδεύονται από 

έντυπα οδηγιών και χρονοδιάγραμμα και γ) 

Ανάπτυξη προτύπων σχημάτων Εκθέσεων 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (περιλαμβάνουν 

σειρά παραρτημάτων), τόσο σε επίπεδο 

Ακαδημαϊκών Μονάδων (Ετήσια, Τετραετής), 

όσο και σε Ιδρυματικό επίπεδο. Το εν λόγω 

Ο.Σ.ΔΙ.Π. αποτελεί τη βάση στην οποία 

αναπτύσσεται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα για την Διασφάλιση Ποιότητας στο 

Ίδρυμα. 

 

Λέξεις- κλειδιά: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ενημερωτική και Απολογιστική 

Ημερίδα έργου ΜΟΔΙΠ/ΕΣΠΑ και 

Αποτίμησης έργου Πανεπιστημίου  

 

16 Μαΐου 2012 

 

Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο 

Διοίκησης, Μυτιλήνη, 18.00-21.00 

https://modip.aegean.gr/?q=node/153
http://qa.auth.gr/conference/el/
http://qa.auth.gr/conference/el/video
http://qa.auth.gr/conference/el/presentations
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Ποιότητας (Ο.Σ.ΔΙ.Π.), Διαδικασίες 

Αξιολόγησης, Εργαλεία συλλογής δεδομένων, 

πρότυπα σχήματα Εκθέσεων Εσωτερικής 

Αξιολόγησης 

 

Θεματική ενότητα: Διαδικασίες – Διοίκηση 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται –στο 

πλαίσιο παρουσίασης καλών πρακτικών για το 

υπό μελέτη θέμα- οι βασικές μεθοδολογικές 

και σχεδιαστικές επιλογές   αναφορικά με την 

ανάπτυξη του μοντέλου λειτουργίας του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (Ο.Σ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Στόχος του άρθρου είναι η 

ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ 

των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, 

προκειμένου να υποστηριχτεί η διαρκής 

δυναμική βελτίωση των συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση. 

 

Το μοντέλο λειτουργίας του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(Ο.Σ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το 

οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου 

ΜΟ.ΔΙ.Π. / ΕΣΠΑ, στηρίζεται στους 

ακολούθους τρεις άξονες:  

 

1. Τυποποίηση των διαδικασιών (εσωτερικής 

και εξωτερικής) αξιολόγησης, τόσο σε επίπεδο 

Ακαδημαϊκών Μονάδων, όσο και σε επίπεδο 

Ιδρύματος,  

 

2.Σχεδιασμός εργαλείων και μεθόδων 

συλλογής και επεξεργασίας των απαιτούμενων 

δεδομένων τεκμηρίωσης, και   

 

3.Ανάπτυξη προτύπων σχημάτων  Εκθέσεων 

Εσωτερικής Αξιολόγησης τόσο σε επίπεδο 

Ακαδημαϊκών Μονάδων όσο και σε 

Ιδρυματικό επίπεδο. 

 

Στη συνέχεια η εργασία διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: Στην δεύτερη ενότητα αναλύεται 

το σχέδιο τυποποίησης των επιμέρους 

Διαδικασιών Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται ο 

σχεδιασμός εργαλείων για τη συλλογή 

δεδομένων τεκμηρίωσης, βάσει κυρίως των 

κριτηρίων για τη Διασφάλιση Ποιότητας της 

Α.ΔΙ.Π.. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται 

ο σχεδιασμός πρότυπων σχημάτων Εκθέσεων 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. Στην πέμπτη 

ενότητα παρατίθεται σύνοψη χαρακτηριστικών 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ) που υποστηρίζει το 

Ο.Σ.ΔΙ.Π.. Η τελευταία ενότητα αναπτύσσει 

μια συζήτηση σχετικά με το Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο 

δυναμικά αναπτύσσεται και βελτιώνεται στο 

πλαίσιο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

 

2. Σχέδιο Τυποποίησης Επιμέρους 

Διαδικασιών Αξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Οι  επιμέρους στόχοι της τυποποίησης των 

Διαδικασιών (Εσωτερικής και Εξωτερικής) 

Αξιολόγησης  στο πλαίσιο του έργου της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

αφορoύν σε:  

 Υποστήριξη και διευκόλυνση του 

έργου των ακαδημαϊκών μονάδων 

σχετικά με την Αξιολόγηση 

 Τυποποίηση και ομογενοποίηση των 

Διαδικασιών Αξιολόγησης, βάσει των 

προδιαγραφών της Α.ΔΙ.Π.,της 

σχετικής νομοθεσίας και πρόσθετων 

απαιτήσεων της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 Εκπόνηση και καθιέρωση 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 

διαδικασιών αυτών 

 

Η ομάδα εργασίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου διέκρινε ότι οι 

διαδικασίες  αξιολόγησης αναλύονται σε 

επιμέρους  διαδικασίες οι οποίες, πέραν του 

βασικού διαχωρισμού σε α) Διαδικασίες 

Εσωτερικής  και β) Διαδικασίες Εξωτερικής   

Αξιολόγησης,  αφορούν:  

α) τις ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων,  

β) τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος,  

γ)  την αλληλεπίδραση ΟΜ.Ε.Α.- ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Βάσει αυτού του διαχωρισμού αναπτύχθηκαν 

(περί τις 40) Διαδικασίες Αξιολόγησης, 

συνοδευόμενες από διαγράμματα ροής για 

καθεμιά διαδικασία καθώς και συνολικό 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. Σημειώνεται ότι 

έχει επίσης πραγματοποιηθεί λεπτομερής 

ανάπτυξη όλων των διαδικασιών σε δομημένα 

αρχεία, στο πλαίσιο του Ο.Σ.ΔΙ.Π.. Οι 

Διαδικασίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης, οι 

οποίες αφορούν σε:  
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Α1) Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

 Διαδικασίες ΟΜ.Ε.Α. 

 Διαδικασίες ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 Διαδικασίες αλληλεπίδρασης 

ΟΜ.Ε.Α.-ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Α2) Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος (2ετής) 

που περιλαμβάνει: 

 Διαδικασίες ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Α3) Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) 

των Ακαδημαϊκών Μονάδων (4ετείς) και του 

Ιδρύματος οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Διαδικασίες ΟΜ.Ε.Α. 

 Διαδικασίες ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Β. Διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης, οι 

οποίες αφορούν σε: 

Β1) Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

 Διαδικασίες ΟΜ.Ε.Α. 

 Διαδικασίες ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Β2) Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης 

Ιδρύματος που περιλαμβάνει: 

 Διαδικασίες ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει 

συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα υποβολής 

Εκθέσεων Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

 

 

 
Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πηγή: ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2012 

 

Υποβολή εκθέσεων Από Προς Πότε Ποιο διάστημα αφορούν 

Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών 

Μονάδων 

 Ακαδημαϊκή 

Μονάδα  
(ΟΜ.Ε.Α., ΓΣ) 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Κάθε έτος, Ιανουάριο Προηγούμενο ακαδημαϊκό 

έτος 

Εσωτερική Έκθεση της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. (2ετής) 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Σύγκλητο Κάθε 2 έτη, τον Ιούνιο 2 προηγούμενα ακαδημαϊκά 

έτη 

Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (4ετής) 

 Ακαδημαϊκή 

Μονάδα  

(ΟΜ.Ε.Α., ΓΣ) 

ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Για να την 

προωθήσει στην 

Α.ΔΙ.Π. 

Κάθε 4 έτη, τον Μάρτιο 4 προηγούμενα ακαδημαϊκά 

έτη 

Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του Ιδρύματος   

 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.ΔΙ.Π. Κάθε 4 έτη, τον 

Σεπτέμβριο 

4 προηγούμενα ακαδημαϊκά 

έτη 

Εκθέσεις Εξωτερικής 

Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής 

Μονάδας 

Επιτροπή 

εξωτερικής 

αξιολόγησης 

 Ακαδημαϊκή 

Μονάδα 

και Α.ΔΙ.Π. 

Κάθε 4 έτη, τον Ιούλιο  4 προηγούμενα ακαδημαϊκά 

έτη 

Εκθέσεις Εξωτερικής 

Αξιολόγησης Ιδρύματος 

Επιτροπή 

εξωτερικής 
αξιολόγησης 

Ίδρυμα 

και Α.ΔΙ.Π. 

Κάθε 4 έτη, τον Δεκέμβριο 

του επόμενου ακαδημαϊκού 
έτους  

4 προηγούμενα ακαδημαϊκά 

έτη 

 

 

3. Σχεδιασμός εργαλείων συλλογής 

δεδομένων τεκμηρίωσης  

 

Το μοντέλο λειτουργίας του  Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(Ο.Σ.ΔΙ.Π.) στο πλαίσιο του έργου της  

 

 

 

 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηρίζεται 

επιπλέον στο σχεδιασμό των «εργαλείων» για 

τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων 
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τεκμηρίωσης που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

συγγραφή των Εκθέσεων Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ), βάσει των αξόνων 

διασφάλισης ποιότητας της Α.ΔΙ.Π., και του 

σχετικού νομικού πλαισίου (Ν. 3374/2005) 

αλλά και πέραν αυτών, βάσει της 

προηγούμενης σχετικής εμπειρίας των 

επιτροπών που έχουν μέχρι σήμερα ασχοληθεί 

με το θέμα, των προδιαγραφών του παρόντος 

προγράμματος που συνθέτουν σε τελευταία 

ανάλυση τη συνισταμένη των αναγκών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το μοντέλο 

συμπεριλαμβάνει άξονες σχετικά με το 

Εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό, ερευνητικό, 

κοινωνικό έργο, καθώς και το έργο των 

διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

 

Επιπλέον έμφαση δίνεται στη σχέση 

Κοινωνίας- Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Η Μεθοδολογία  

 

3.1.1. Περιγραφή του πλαισίου 

αναφοράς 

 

Πληθυσμοί αναφοράς. Λόγω της 

πολυπλοκότητας του ερευνητικού 

αντικειμένου,  υπάρχουν πολλοί πληθυσμοί 

αναφοράς, ανάλογα με το υπό μελέτη κριτήριο 

(ερευνητικό στόχο, βάσει των κριτηρίων της 

Α.ΔΙ.Π.:  

http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=55&Itemid=169&lang

=el) κάθε φορά. Συχνά δε, για τη διερεύνηση 

του ίδιου  κριτηρίου εμπλέκονται περισσότεροι 

του ενός πληθυσμοί. Στον Πίνακα 2 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται οι πληθυσμοί 

αναφοράς που εκπλέκονται ανά κριτήριο της 

Α.Δ.Ι.Π., ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

βάσει του οποίου σχεδιάστηκαν τα 

ερωτηματολόγια του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι-

Π), στο πλαίσιο του έργου της Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 
Πίνακας 2: Πληθυσμοί αναφοράς ανά κριτήριο διασφάλισης ποιότητας της Α.Δ.Ι.Π. 

Πηγή: ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2012 

Κωδικός 

κριτηρίου 

Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας Πληθυσμός αναφοράς 

1 Προγράμματα Σπουδών ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Φοιτητές, Επιτροπή Πρακτικής 

άσκησης 

1-Ι Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ΕΠΣ, Διδάσκοντες σε ΠΠΣ, Προπτυχιακοί φοιτητές 

1-Ι.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους της Ακαδημαϊκής Μονάδας και τις ανάγκες της κοινωνίας. 

ΕΠΣ, Διδάσκοντες, φοιτητές 

1-Ι.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών.   

ΕΠΣ, Διδάσκοντες 

1-Ι.3 Το εξεταστικό σύστημα. Διδάσκοντες, Φοιτητές 

1-Ι.4 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Φοιτητές 

1-Ι.5 Πρακτική άσκηση των φοιτητών Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) Ακαδημαϊκή 

Μονάδατος, Φοιτητές 

1-ΙΙ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διευθυντές ΜΠΣ, Συντ. Επιτροπές Διδάσκοντες σε 
ΜΠΣ, μεταπτυχιακοί φοιτητές 

1-ΙΙ.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές 

1-ΙΙ.2  Ακαδημαϊκή Μονάδατα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές 

1-ΙΙ.3 Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους της Ακαδημαϊκής Μονάδας και τις ανάγκες  της κοινωνίας 

 Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές, Διδάσκοντες, φοιτητές 

1-ΙΙ.4 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές, Διδάσκοντες 

1-ΙΙ.5 Το εξεταστικό σύστημα Διδάσκοντες, Φοιτητές 

1-ΙΙ.6 Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών  Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές,  Διδάσκοντες 

1-ΙΙ.7 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές,  Διδάσκοντες 

1-ΙΙ.8 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές,  Διδάσκοντες, 

Φοιτητές 

1-ΙΙΙ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών  

 
Διευθυντής, Συντ. Επιτροπές, Διδάσκοντες σε 

ΠΔΣ, διδακτορικοί φοιτητές 

1-ΙΙΙ.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους 

στόχους της Ακαδημαϊκής Μονάδας και τις ανάγκες  της κοινωνίας 

ΕΠΣ, Διδάσκοντες, φοιτητές 

1-ΙΙΙ.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Φοιτητές 

1-ΙΙΙ.3 Εξεταστικό σύστημα Διδάσκοντες, φοιτητές 

1-ΙΙΙ.4 Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων ΕΠΣ,  Διδάσκοντες 

http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
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1-ΙΙΙ.5 Σεμινάρια και ομιλίες ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Φοιτητές 

1-ΙΙΙ.6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΕΠΣ, Διδάσκοντες, Φοιτητές 

2 Διδακτικό έργο Διδάσκοντες, Φοιτητές (1 γενικό ερωτηματολόγιο 

και 1 ειδικό ανά μάθημα) 

2.1 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Φοιτητές (ειδικό ερωτηματολόγιο ανά μάθημα) 

2.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Φοιτητές (ειδικό ερωτηματολόγιο ανά μάθημα) 

Γραμματεία   

2.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Διδάσκοντες, Φοιτητές (γενικό και ειδικό 
ερωτηματολόγιο) 

2.4 Εκπαιδευτικά βοηθήματα Διδάσκοντες, Φοιτητές (γενικό ερωτηματολόγιο) 

2.5 Μέσα και υποδομές Διδάσκοντες, Φοιτητές (γενικό ερωτηματολόγιο) 

2.6 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).   Διδάσκοντες, Φοιτητές (γενικό ερωτηματολόγιο) 

2.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους 
συνεργασία 

Γραμματεία, Διδάσκοντες, φοιτητές 

2.8 Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Διδάσκοντες, φοιτητές 

2.9 Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο 

Διδάσκοντες (ότι έχει κατατεθεί- σε Excel- για το 

θέμα αυτό) – το βρίσκουμε στη γραμματεία 

2.10 Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Γραμματεία  

 

3 Ερευνητικό έργο   Διδάσκοντες, ΕΛΕ 

3.1 Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Μονάδας Διδάσκοντες 

3.2 Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο  

Ακαδημαϊκή Μονάδα 

Διδάσκοντες, ΕΛΕ 

3.3 Ερευνητικές υποδομές Διδάσκοντες 

3.4 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ  της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας κατά την τελευταία πενταετία 

Διδάσκοντες 

3.5 Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο  Ακαδημαϊκή Μονάδα 

από τρίτους 

Διδάσκοντες 

3.6 Ερευνητικές  συνεργασίες της Ακαδημαϊκής Μονάδας Διδάσκοντες 

3.7 Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί 
σε μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

Διδάσκοντες 

3.8 Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα Διδάσκοντες 

4 Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς 

 

Διδάσκοντες 

Πρόεδροι, Αν. Πρόεδροι Τμημάτων 

4.1 Συνεργασίες της Ακαδημαϊκής Μονάδας με ΚΠΠ  φορείς Διδάσκοντες 

4.2 Δυναμική της Ακαδημαϊκής Μονάδας για ανάπτυξη συνεργασιών 

με ΚΠΠ  φορείς 

 Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

4.3 Δραστηριότητες της Ακαδημαϊκής Μονάδας προς την κατεύθυνση 

της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

Διδάσκοντες 

 

 

4.4 Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Διδάσκοντες 

4.5 Συμβολή της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην τοπική, περιφερειακή 

και εθνική ανάπτυξη 

 Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

5 Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης  

 

Πρόεδροι, Αν. Πρόεδροι Τμημάτων 

 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-

μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου 

ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης 
και των αποτελεσμάτων του 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη 

διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του 

στρατηγικών; 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το  Ακαδημαϊκή Μονάδα τα 

απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής 
ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 Τι προσπάθειες κάνει το  Ακαδημαϊκή Μονάδα προκειμένου να 

προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων 
μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης της Ακαδημαϊκής Μονάδας; 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το  Ακαδημαϊκή Μονάδα 
ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια 

είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές 

Γραμματεία 
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εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 

 Τι προσπάθειες κάνει το  Ακαδημαϊκή Μονάδα προκειμένου να 

προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

6 Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Διδάσκοντες, Φοιτητές, Διοικητικοί υπάλληλοι  

Αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες 

6.1 Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Διδάσκοντες, Φοιτητές, Διοικητικοί υπάλληλοι 

6.2 Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας Φοιτητές, υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας 

6.3 Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το  Ακαδημαϊκή 
Μονάδα 

Διδάσκοντες, Φοιτητές, Διοικητικοί υπάλληλοι 

6.4 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου) 

 Διοικητικοί υπάλληλοι 

6.5 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και 

εξοπλισμού 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος  

6.6 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών 
πόρων 

Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος  Ακαδημαϊκή Μονάδατος 

 

 

Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο κύριες 

μονάδες παρατήρησης:  η Ακαδημαϊκή 

Μονάδα ( Ακαδημαϊκή Μονάδα),  και το 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (βασικές υποδομές 

και υπηρεσίες) στη διάρκεια ενός 

ακαδημαϊκού έτους. Τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

(ΕΕΑ) της Ακαδημαϊκής Μονάδας, ενώ 

ορισμένα από αυτά θα χρησιμοποιηθούν  από 

τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για την απογραφική και την διετή 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης  του 

Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι για την 4ετή ΕΕΑ 

των Ακαδημαϊκών Μονάδων (και του 

Ιδρύματος) χρησιμοποιούνται τα στοιχεία 

(δεδομένα και αναλύσεις) από τις Ετήσιες 

ΕΕΑ (και τις 2ετείς ΕΕΑ της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

αντίστοιχα). 

 

3.1.2. Περιγραφή της μεθόδου συλλογής των 

δεδομένων 

 

Μέσα καταγραφής των δεδομένων: Έχουν 

αναπτυχθεί: 

Α) Πέντε  δομημένα ερωτηματολόγια:  

 Για τους διδάσκοντες 

(ερωτηματολόγιο/ απογραφικό δελτίο 

διδάσκοντα) 

 Για τους φοιτητές (γενικό 

ερωτηματολόγιο φοιτητή) 

 Για τους υπαλλήλους της 

γραμματείας  Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 Για (όλους) τους διοικητικούς 

υπαλλήλους στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί (με 

ελάχιστες τροποποιήσεις) το 

προτεινόμενο ερωτηματολόγιο από 

την Α.ΔΙ.Π., για την αξιολόγηση κάθε 

μαθήματος από κάθε συμμετέχοντα 

φοιτητή (ερωτηματολόγιο φοιτητή 

ανά μάθημα).  

Β) Δέκα οδηγοί συνέντευξης, με στόχο τη 

συλλογή της απαιτούμενης (κυρίως ποιοτικής) 

πληροφορίας από:  

 Πρόεδρο, ή Αν. Πρόεδρο  

Ακαδημαϊκής Μονάδας (για τον 

στρατηγικό σχεδιασμό της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας) 

 Διευθυντές ΠΜΣ και συντονιστικές 

επιτροπές της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 Υπεύθυνο Προγράμματος 

Διδακτορικών σπουδών της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 

(ΕΠΣ)  Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ)  

Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 ΕΤΕΠ  Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 Γραφείο Διασύνδεσης Ιδρύματος 

 Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 

Ιδρύματος 

 Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΕ) 

Ιδρύματος 

 Υπεύθυνο Εrasmus (και ανάλογων 

προγραμμάτων ανταλλαγής 

φοιτητών) Ιδρύματος 

Τρόπος καταγραφής των δεδομένων: Όσον 

αφορά στη συλλογή των δεδομένων μέσω των 

ερωτηματολογίων,  η καταχώριση θα γίνεται 

από τον κάθε εμπλεκόμενο (π.χ. διδάσκοντα, 

φοιτητή, διοικητικό προσωπικό)  μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΟΠΣ) για τη Διασφάλιση Ποιότητας  που 

βασίζεται στην παρούσα μελέτη των 

απαραίτητων εργαλείων για τη συλλογή των 

δεδομένων τεκμηρίωσης. Το ΟΠΣ 

παρουσιάζεται συνοπτικά σε επόμενη ενότητα 

του παρόντος άρθρου. 

 

¨Όσον αφορά στη συλλογή των δεδομένων 

μέσω των οδηγών συνεντεύξεων, θα 
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πραγματοποιούνται οι σχετικές συνεντεύξεις 

κατά πρόσωπο, από ερευνητές που 

καθορίζονται κάθε έτος από την ΟΜ.Ε.Α. (για 

την περίπτωση της Ακαδημαϊκής Μονάδας) 

και τη ΜΟ.ΔΙ.Π.  (για την περίπτωση του 

Ιδρύματος) και στη συνέχεια θα 

κωδικοποιούνται και θα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες στο ΟΠΣ ΔιΠ. 

 

Χρονική διάσταση της έρευνας: είναι μία 

έρευνα που γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή και ταυτόχρονα για όλες τις 

Ακαδημαϊκές Μονάδες, και το Ίδρυμα 

συνολικά. Η συλλογή των απαιτούμενων 

δεδομένων θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος, με 

στόχο τη συγγραφή της ΕΕΑ του επόμενου 

ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα, και βάσει του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

ΟΠΣ-ΔιΠ. Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει 

το χρονοδιάγραμμα συλλογής δεδομένων 

τεκμηρίωσης στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού 

έτους. 

 

 
Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα συλλογής δεδομένων τεκμηρίωσης για την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων (και την απογραφική ΕΕΑ του Ιδρύματος)Πηγή: ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2012 

 Προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 

 Οκτ. Νοε Δεκ Ιαν Μάρ Απρ Μάι Ιούν 

Συλλογή δεδομένων από το  Ακαδημαϊκή Μονάδα 

ερωτηματολόγιο/ απογραφικό δελτίο διδάσκοντα        x 

γενικό ερωτηματολόγιο  φοιτητή        x 

ερωτηματολόγιο φοιτητή ανά μάθημα   x    x  

ερωτηματολόγιο γραμματείας       x  

οδηγός συνέντευξης από Πρόεδρο, η Αν. Πρόεδρο  Ακαδημαϊκή 
Μονάδατος 

    x    

οδηγός συνέντευξης από Διευθυντές ΜΠΣ και συντονιστικές επιτροπές     x    

οδηγός συνέντευξης από ΕΠΣ     x    

οδηγός συνέντευξης από ΕΠΑ     x    

οδηγός συνέντευξης από Υπεύθυνο Προγράμματος Διδακτορικών σπουδών     x    

οδηγός συνέντευξης από ΕΤΕΠ  Ακαδημαϊκή Μονάδατος       x  

         

Συλλογή δεδομένων από το Ίδρυμα 

οδηγός συνέντευξης από Γραφείο Διασύνδεσης     x    

οδηγός συνέντευξης από Υπηρεσία Φοιτητικής μέριμνας     x    

ερωτηματολόγιο διοικητικού προσωπικού     x    

οδηγός συνέντευξης από υπέυθυνο erasmus Ιδρύματος     x    

      

4.Ανάπτυξη πρότυπων σχημάτων Εκθέσεων 

Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 

Το τρίτο σκέλος του μοντέλου λειτουργίας του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας  (Ο.Σ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου αφορά στην ανάπτυξη προτύπων 

σχημάτων  Εκθέσεων Εσωτερικής 

Αξιολόγησης.  Τα πρότυπα αυτά σχήματα 

αφορούν σε δομημένα αρχεία για τις Εκθέσεις, 

καθώς και τα βασικά Παραρτήματα των 

Εκθέσεων αυτών, ως ακολούθως : 

 

Α) Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής μονάδας: α) 

Ετήσια /απογραφική Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης και β) Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (τετραετής). Σημειώνεται ότι η 

δομή των δύο Εκθέσεων είναι παρόμοια, 

ακολουθεί τις προδιαγραφές της Α.ΔΙ.Π., ενώ 

επιπλέον ενσωματώνει περαιτέρω στοιχεία που 

αφορούν στο επιμορφωτικό και στο κοινωνικό 

έργο που επιτελεί η Ακαδημαϊκή Μονάδα, 

καθώς και στις συνθήκες που διαμορφώνουν 

τη φοιτητική ζωή. Επιπλέον, οι διαφορές ως 

προς το περιεχόμενο των δύο Εκθέσεων 

αφορούν στο ότι η Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (τετραετής): 

•  Παρουσιάζει  συγκριτικά στοιχεία 

της τελευταίας τετραετίας,  

•  Αναλύονται τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία σε κάθε υποενότητα.  

• Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν 

ανάλυση δυνάμεων και αδυναμιών  

στο σύνολο του έργου της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας 
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• Διατυπώνονται προτάσεις και σχέδια 

βελτίωσης  

• Την Έκθεση συνοδεύει και κατάλογος 

προτεινόμενων εξωτερικών 

αξιολογητών για την Ακαδημαϊκή 

Μονάδα. 

 

Β) Σε επίπεδο Ιδρύματος: Ιδρυματική 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (διετής). 

Για τη διαμόρφωση του εν λόγω προτύπου έχει 

προηγηθεί εκτενής ανάλυση σχημάτων 

Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης άλλων 

Ιδρυμάτων του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, καθώς και Εκθέσεων Ιδρυματικής 

Εξωτερικής Αξιολόγησης.  

 

 

4. Σύνοψη χαρακτηριστικών του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος 

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) ΜΟΔΙΠ έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο της υποστήριξης των διαδικασιών 

της Διασφάλισης Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηριζόμενο στις 

λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που 

θέτει το Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.ΔΙ.Π.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ΑΔΙΠ και η 

ευρύτερη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας στον 

κόσμο και στη σχετιζόμενη ερευνητική 

κοινότητα. 

 

Στην ουσία το ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ : 

- Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και 

αξιοποιεί τα δεδομένα που 

διαχειρίζονται τα υπάρχοντα 

Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

- Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και 

αξιοποιεί πρωτογενή δεδομένα 

βασισμένο σε υποσυστήματα που 

αναπτύσσει εσωτερικά ή που 

προσαρμόζει επιλέγοντας κατάλληλα 

υποσυστήματα ανοικτού λογισμικού,  

- Υποστηρίζει μέσω αυτοματισμού τις 

διαδικασίες αξιολόγησης, τα 

αναπτυσσόμενα εργαλεία και μεθόδους 

συλλογής και επεξεργασίας και τις 

εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 

καθώς και ότι άλλο προβλέπεται ή 

ζητείται από τους σχετιζόμενους φορείς 

(Υπουργείο Παιδείας, ΑΔΙΠ, κλπ) 

 

Το ΟΠΣ βασίζεται αποκλειστικά σε ανοικτό 

λογισμικό, και αναπτύσσεται αποκλειστικά 

εντός του Πανεπιστημίου από ομάδα έμπειρων 

τεχνικών του Πανεπιστημίου και ειδικευμένων 

εξωτερικών συνεργατών. Με αυτή την επιλογή 

εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του λόγω των 

ειδικών συνθηκών του έργου, όπως ο 

δυναμικός καθορισμός των προδιαγραφών και 

των λειτουργικών απαιτήσεων τόσο από 

εσωτερικούς στο Πανεπιστήμιο όσο και 

εξωτερικούς παράγοντες. 

Ας σημειωθεί επιπρόσθετα ότι το ΟΠΣ έχει 

αναπτύξει υποδομή ερωτηματολογίων 

αξιολόγησης που εφαρμόζεται σε κανονική 

λειτουργία σε όλες τις δράσεις του 

Πανεπιστημίου όπου απαιτείται τέτοια 

αξιολόγηση. 

Αναλυτική παρουσίαση του ΟΠΣ γίνεται στο 

πλαίσιο του παρόντος συνεδρίου σε διακριτό 

άρθρο με τίτλο «Σχεδίαση και ανάπτυξη ΟΠΣ 

ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου».  

 

5. Συζήτηση 

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

στοχεύει στη διαμόρφωση βέλτιστων 

πρακτικών όσον αφορά στις Διαδικασίες 

(Εσωτερικής και Εξωτερικής) Αξιολόγησης, 

και για το σκοπό αυτό εστιάζει  στην (κατά το 

δυνατό λεπτομερέστερη) τυποποίηση των 

Διαδικασιών αυτών, μέσωδομημένων αρχείων, 

διαγραμμάτων ροής εργασιών, καθώς και 

σχετικού χρονοδιαγράμματος (ανά διαδικασία, 

αλλά και συνολικό).  

 

Όσον αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων για τη 

συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων 

τεκμηρίωσης για τη συγγραφή των Εκθέσεων, 

είναι γεγονός ότι ο όγκος της συλλεγόμενης 

πληροφορίας είναι μεγάλος, όπως άλλωστε 

συμβαίνει και στην πρακτική άλλων Χωρών 

που εξετάστηκε καθώς και ο στόχος, δηλαδή η 

αξιολόγηση του πολυσχιδούς έργου ενός 

Πανεπιστημίου είναι  μεγάλος και απαιτεί  

αντίστοιχη πληροφόρηση. Συχνά δε, το 

μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης 

πληροφόρησης είναι ανελαστικό και δύσκολα 

προσβάσιμο. Επισημαίνεται επιπλέον ότι στα 

εν λόγω εργαλεία (ερωτηματολόγια και 

οδηγούς συνέντευξης) έχουν ενσωματωθεί οι 

πολύ σημαντικές παρατηρήσεις των μελών της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. και άλλων παραγόντων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου που γνωρίζουν τα 

επιμέρους αντικείμενα, ενώ η πιλοτική έρευνα 

καθώς και η σχετική διαβούλευση μεταξύ 

όλων των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας 
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βελτίωσαν σημαντικά το σχεδιασμό των 

εργαλείων αυτών. 

  

Θεωρείται αναμενόμενο ότι το μοντέλο του 

Ο.Σ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου: τα 

σχεδιασθέντα εργαλεία συλλογής της 

πληροφορίας σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς 

διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος και 

τα πρότυπα σχήματα Ενθέσεων, μαζί με τις 

οδηγίες συμπλήρωσης που τα ακολουθούν και 

την πληροφοριακή πλατφόρμα στην οποία θα 

λειτουργήσει το όλο σύστημα, θα αποτελέσουν 

ευχερές μέσο διαβίβασης της πληροφορίας, 

ειδικότερα όταν θα αποδειχθεί εκ του 

αποτελέσματος η αξία της συλλεγόμενης 

πληροφορίας για τον ορθότερο σχεδιασμό του 

έργου του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση των 

σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται σε όλα τα 

επίπεδα και δράσεις. 

 

Η διαδικασία πάντως είναι δυναμική και το 

εγχείρημα μεγάλο (ευρισκόμενο μάλιστα στην 

αρχική εφαρμογή του), οπότε θεωρείται 

δεδομένο ότι η βελτίωση των μέσων και των 

διαδικασιών του προγράμματος θα είναι 

συνεχής, μεε τρόπο όμως που να διασφαλίζει 

και τη συγκρισιμότητα των διαχρονικών 

δεδομένων.  

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
[1] Νόμος 3374/2005: Διασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, ΦΕΚ A 

195, 2005  

[2] Κριτήρια και δείκτες της Α.Δ.Ι.Π. 

http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=55&Itemid=169&lang

=el 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εργασία περιγράφει τη 

σχεδιαστική και αναπτυξιακή δουλειά που 

πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

σε σχέση με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, 

υλοποίηση και λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διασφάλισης της Ποιότητας (ΟΠΣ) στο 

πλαίσιο του έργου ΜΟΔΙΠ (ΕΣΠΑ). Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα γεωγραφικά 

κατανεμημένο Πανεπιστήμιο με ιδιαίτερα 

απαιτητικές ανάγκες ολοκληρωμένης 

διαχείρισης πολύπλοκων και πολύμορφων 

διαφοροποιημένων απαιτήσεων λόγω της 

γεωγραφικής, θαλάσσιας διασποράς. Έτσι, το 

ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ έχει να διαχειριστεί τις 

καθημερινές διαδικασίες και λειτουργίες 

Αξιολόγησης και παράλληλα να διαχειριστεί 

το σύνθετο εγχείρημα της επικοινωνίας και 

ολοκλήρωσης του συνόλου των 

Πληροφοριακών Συστημάτων που ήδη 

λειτουργούν στο πανεπιστήμιο ή βρίσκονται 

σε ανάπτυξη, τόσο από τρίτους όσο και από τις 

εσωτερικές ομάδες ανάπτυξης μέσα στο 

Πανεπιστήμιο.  

Η βασική ιδέα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη 

του ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ είναι αφενός η συλλογή, 

επεξεργασία και διαχείριση πληροφορίας από 

τις διαφορετικές πηγές αλλά και ταυτόχρονα η 

αυτοματοποίηση των καθημερινών και 

περιοδικών διαδικασιών αναπτύσσοντας και 

εξυπηρετώντας εργαλεία και μεθοδολογίες και 

 

Εργασία 2: 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΣ 

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Γεώργιος Χρυσολωράς, Θωμάς Σπύρου  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
http://qa.auth.gr/conference/el/presentations
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συντηρώντας τη συμβατότητα όλων αυτών με 

τις απαιτήσεις που τίθενται από τρίτους φορείς 

όπως το Υπουργείο Παιδείας ή την ΑΑΔΙΠ.  

Λέξεις- κλειδιά: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας, Αυτοματοποιημένες 

Διαδικασίες Αξιολόγησης, Εργαλεία συλλογής 

και διαχείρισης πληροφορίας, 

Αυτοματοποίηση η υποστήριξη Εκθέσεων 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η παρούσα εργασία περιγράφει τη 

σχεδιαστική και αναπτυξιακή δουλειά που 

πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

σε σχέση με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, 

υλοποίηση και λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διασφάλισης της Ποιότητας (ΟΠΣ) στο 

πλαίσιο του έργου ΜΟΔΙΠ (ΕΣΠΑ). Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα γεωγραφικά 

κατανεμημένο Πανεπιστήμιο με ιδιαίτερα 

απαιτητικές ανάγκες ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των πολύπλοκων και πολύμορφων 

διαφοροποιημένων απαιτήσεών του. Έτσι, το 

ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ έχει να διαχειριστεί τις 

καθημερινές διαδικασίες και λειτουργίες 

Αξιολόγησης και παράλληλα να διαχειριστεί 

το σύνθετο επιχείρημα της επικοινωνίας και 

ολοκλήρωσης του συνόλου των 

Πληροφοριακών Συστημάτων που ήδη 

λειτουργούν στο πανεπιστήμιο ή βρίσκονται 

σε ανάπτυξη, τόσο από τρίτους όσο και από τις 

εσωτερικές ομάδες ανάπτυξης μέσα στο 

Πανεπιστήμιο.  

Στόχος του άρθρου είναι η επικοινωνία και 

ανταλλαγή απόψεων με την ακαδημαϊκή 

κοινότητα που εργάζεται και σχεδιάζει στην 

ίδια κατεύθυνση, πάνω στη βασική ιδέα για τη 

σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ 

αφενός για τη συλλογή, επεξεργασία και 

διαχείριση πληροφορίας από τις διαφορετικές 

διαθέσιμες πηγές αλλά και ταυτόχρονα για την 

αυτοματοποίηση των καθημερινών και 

περιοδικών διαδικασιών αναπτύσσοντας και 

εξυπηρετώντας εργαλεία και μεθοδολογίες και 

συντηρώντας τη συμβατότητά όλων αυτών με 

τις απαιτήσεις που τίθενται [1],[2] από τρίτους 

φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας ή την 

ΑΑΔΙΠ.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ  
Οι βασικές αρχές του Πληροφοριακού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου ακολουθούν όλες τις 

τρέχουσες αρχές σχεδίασης και λειτουργίας 

των ΠΣ. Ορισμένες απλές αρχές και άξονες 

που αξίζει να σημειωθούν είναι [3]:  

και στην πληροφορία ανεξαρτήτως 

χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας  

χωρικών και χρονικών περιορισμών  

υλικού και λογισμικού ώστε να εξασφαλίζεται 

η βιωσιμότητα  

αποθηκεύεται και να ταξινομείται σε ένα 

σημείο και να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα 

για όλες τις σχετιζόμενες διαδικασίες.  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λόγους κυρίως 

κόστους αλλά και ευρείας αποδοχής προτύπων 

(widely accepted standards) χρησιμοποιεί 

ανοιχτά πρότυπα (open standards) τα οποία 

έχουν πλεονεκτήματα όπως μελλοντική 

μείωση κόστους λόγο μη εξάρτησης από 

προμηθευτή, ευελιξία χρήσης διαφορετικού 

προμηθευτή, μεγαλύτερη πιθανότητα και 

δυνατότητα διασύνδεσης συστημάτων.  

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) ΜΟΔΙΠ έχει σχεδιαστεί και 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης 

των διαδικασιών της Διασφάλισης Ποιότητας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηριζόμενο στις 

λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που 

θέτει το Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.ΔΙ.Π.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ΑΔΙΠ και η 

ευρύτερη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας στον 

κόσμο και στη σχετιζόμενη ερευνητική 

κοινότητα.  

Στην ουσία το ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ :  

- Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί 

τα δεδομένα που διαχειρίζονται τα υπάρχοντα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου,  

- Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί 

πρωτογενή δεδομένα βασισμένο σε 

υποσυστήματα που αναπτύσσει εσωτερικά ή 

που προσαρμόζει επιλέγοντας κατάλληλα 

υποσυστήματα ανοικτού λογισμικού,  

- Υποστηρίζει μέσω αυτοματισμού τις 

διαδικασίες αξιολόγησης, τα αναπτυσσόμενα 

εργαλεία και μεθόδους συλλογής και 

επεξεργασίας και τις εκθέσεις Εσωτερικής 

Αξιολόγησης καθώς και ότι άλλο προβλέπεται 

ή ζητείται από τους σχετιζόμενους φορείς 

(Υπουργείο Παιδείας, ΑΔΙΠ, κλπ)  

Το ΟΠΣ βασίζεται αποκλειστικά σε ανοικτό 

λογισμικό, και αναπτύσσεται αποκλειστικά 

εντός του Πανεπιστημίου από ομάδα έμπειρων 

τεχνικών του Πανεπιστημίου και ειδικευμένων 
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εξωτερικών συνεργατών. Με αυτή την επιλογή 

εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του λόγω των 

ειδικών συνθηκών του έργου, όπως ο 

δυναμικός καθορισμός των προδιαγραφών και 

των λειτουργικών απαιτήσεων τόσο από 

εσωτερικούς στο Πανεπιστήμιο όσο και 

εξωτερικούς παράγοντες.  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ - 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
Το ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ αναπτύσσεται με βάση τα 

ακόλουθα υποσυστήματα:  

Υποσύστημα δημοσιότητας και 

επικοινωνίας (Portal – Marketing)  
Θεωρώντας το ως κύριο σκοπό και 

ταυτόχρονα οδηγό σχεδιαστικών 

προδιαγραφών την αλληλεπίδραση και την 

ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας αλλά και ταυτόχρονα την 

προώθηση και βελτιστοποίηση του έργου της 

ΜΟΔΙΠ του ΠΑ έχει χρησιμοποιηθεί, 

σχεδιαστεί και υλοποιηθεί portal το οποίο 

περιέχει μια ολοκληρωμένη δομή 

συγκεντρωμένης διάθεσης πληροφορίες για τα 

μέλη του ΠΑ και τις ΟΜΕΑ. Το portal αυτό 

χρησιμοποιείται επίσης για λόγους εσωτερικής 

διαβούλευσης σε θέματα που αφορούν το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας του ΠΑ (ΟΣΔιΠ) όπως αυτό 

αναλυτικά παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 

παρόντος συνεδρίου σε διακριτό άρθρο με 

τίτλο «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(Ο.Σ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Αιγαίου: 

Διαδικασίες, εργαλεία και πρότυπα σχήματα».  

Το Portal έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί 

στηριζόμενο στο Ανοικτό λογισμικό Drupal 

και στην Ανοικτής αρχιτεκτονικής σχεσιακή 

βάση δεδομένων MySQL.  

Υποσύστημα εφαρμογής, παρακολούθησης, 

υποστήριξης και βελτιστοποίησης 

διαδικασιών.  
Για την επιτυχία του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ δεν 

αρκεί μόνο η άρτια υλοποίηση των 

διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΟΣΔΙΠ) μέσω Πληροφοριακού 

Συστήματος αλλά και η συνεχής εφαρμογή 

των διαδικασιών αυτών από τα εμπλεκόμενα 

μέλη. Είναι ανάγκη η συνολική αποδοχή και 

ενσωμάτωση των σχεδιαζόμενων διαδικασιών 

στην καθημερινότητα από το σύνολο των 

μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για 

την επίτευξη του ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ όπως και κάθε 

άλλου Πληροφοριακού Συστήματος. 

Αξιοποιείται και εδώ λογισμικό ανοικτής 

αρχιτεκτονικής και βρίσκεται στο τελευταίο 

στάδιο διαμόρφωσης και παραμετροποίησης.  

Πέρα από τον παραπάνω γενικό κανόνα, μέσα 

από αυτό το υποσύστημα, εξασφαλίζεται τα 

δεδομένα που συλλέγονται να είναι εκτός από 

ακριβή και συνεπή, να ενημερώνονται δηλαδή 

σύμφωνα με τη ροή των γεγονότων στο 

ίδρυμα, τη στιγμή που συμβαίνουν (ή σε 

ειδικές περιπτώσεις σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις) ώστε 

τη στιγμή που θα χρειαστούν να είναι 

διαθέσιμα. Στο σημείο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό το Πληροφοριακό Σύστημα να 

υιοθετεί την πολιτική: εισαγωγή και οργάνωση 

της πληροφορίας «μία φόρα». Έτσι είναι 

περισσότερο αποδοτική και λιγότερο επίπονη 

η διαδικασία ενημέρωσης των διαφόρων 

συστημάτων και τελικά και του ΟΠΣ της 

ΜΟΔΙΠ.  

Η προσέγγιση που έχει ενσωματωθεί 

σχεδιαστικά και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η 

ολοκλήρωση με το ονομαζόμενο Business 

Process Management (BPM) [4] το οποίο 

χτίζεται πάνω σε υπάρχουσα υποδομή SOA 

(Service Oriented Architecture) και αποτελεί 

έναν ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο για 

αυτοματοποίηση της εκτέλεσης των 

διαδικασιών.  

 

Υποσύστημα συλλογής και επεξεργασίας 

απόψεων και εκτιμήσεων  
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Θεωρεί ότι το 

υποσύστημα αυτό είναι ένα από τα 

σημαντικότερα υποσυστήματα που 

απαιτούνται στη διαδικασία αξιολόγησης και 

πρόταξε τη σχεδίαση και υλοποίηση τέτοιου 

ηλεκτρονικού συστήματος και ξεκίνησε άμεσα 

με την εφαρμογή πιλοτικά από το Χειμερινό 

και Κανονικά από το Εαρινό εξάμηνο 2011-

2012 ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων 

τόσο για το προπτυχιακό όσο και το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η 

πλατφόρμα που χρησιμοποιεί βασίζεται στην 

πλατφόρμα LimeSurvey το οποίο αποτελεί ένα 

εργαλείο έρευνας και αξιολόγησης. Πάνω σε 

αυτό έχει γίνει διασύνδεση με το σύστημα της 

ΜΟΔΙΠ για ομαδική εκτέλεση στις 

διαδικασίες της αξιολόγησης (batch processing 

κτλ). Η διαδικασία εξασφαλίζει την ανωνυμία 

και η διαδικασία εξαγωγής των δεικτών 

αποτελεί ημιαυτόματη και συνάμα γρήγορη 

διαδικασία. Επιπλέον υλοποιείται και 

υποσύστημα για την επίτευξη μεγαλύτερης 

αυτονομίας από τους διδάσκοντες ώστε να 

μπορούν οι ίδιοι να ενημερώνονται για την 

διαδικασία και τα αποτελέσματα αξιολόγησης 

των μαθημάτων που τους ενδιαφέρει αλλά και 

πιθανή χρήση αυτών σε άλλες διαδικασίες 

(π.χ. εκλογή). Επίσης, η ΟΜΕΑ κάθε 
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Τμήματος έχει πρόσβαση στα στοιχεία που 

αφορούν το Τμήμα της ώστε να μπορεί να τα 

χρησιμοποιήσει στην συγγραφή των εκθέσεων 

και υποστήριξη των θέσεών της στην 

Εσωτερική και Εξωτερική αξιολόγηση. Το 

σύστημα αυτό διαθέτει διεπαφές με τα 

φοιτητολόγια των Τμημάτων για την 

τροφοδότηση των δεδομένων. Τα πρώτα 

αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη διεθνή είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το σύστημα 

Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης αποτελεί έναν 

παράγοντα απλοποίησης και σταθεροποίησης 

των συχνά επαναλαμβανόμενων διαδικασιών 

αξιολόγησης μέσα από τη συγκέντρωση 

απόψεων και εκτιμήσεων και υποστηρίζει τη 

γενική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 

την ανάπτυξη και προώθηση ανοικτού 

διαλόγου στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.  

 

Υποσύστημα διαχείρισης και ενοποίησης 

πληροφορίας αξιολόγησης από τα ΠΣ του 

φορέα  
Το τμήμα της συλλογής και διαχείρισης της 

πληροφορίας που ήδη παράγεται από ΠΣ που 

λειτουργούν ή που βρίσκονται σε ανάπτυξη 

και εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο είναι το 

δυσκολότερη σχεδιαστική διαδικασία του 

έργου ΟΠΣ λόγω της μεγάλης ποικιλίας 

διαφορετικών τρόπων και διαδικασιών 

ανάπτυξης ιστορικά.  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τη φύση του 

είναι κατανεμημένο γεωγραφικά σε κυρίως 

απομακρυσμένες περιοχές. Πέρα από τα 

πλεονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο, 

υπάρχουν μειονεκτήματα όσον αφορά τη 

λειτουργία των κατά τόπους υπηρεσιών. 

Ξεκινώντας από το παρελθόν, εντός του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου υπήρχαν αρκετές 

πρωτοβουλίες που αφορούσαν Πληροφοριακά 

Συστήματα ή και απλά συστήματα 

διευκόλυνσης διαδικασιών. Το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών αξιοποιούνταν τοπικά με 

αποτέλεσμα μερικές φορές την ταυτόχρονη 

ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων για τον ίδιο 

σκοπό από νησί σε νησί. Βρίσκεται σε εξέλιξη 

βέβαια σύστημα για την κεντρική διαχείριση 

της Στρατηγικής των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Παρόλα αυτά ορισμένα legacy 

συστήματα δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή 

να αντικατασταθούν ή υπάρχουν συστήματα 

τα οποία έχει αποφασισθεί η επέκτασή τους σε 

όλο το φάσμα του ιδρύματος. Να σημειωθεί 

επίσης ότι τα συστήματα αυτά τις 

περισσότερες φορές προέρχονται από ένα 

φάσμα διαφορετικών τεχνολογιών και Βάσεων 

Δεδομένων.  

Επειδή το ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ εξαρτάται άμεσα από 

τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα 

(φοιτητολόγια, απογραφικά διδασκόντων κτλ) 

μια λύση προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 

αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented 

Architecture) [5] όπου, μέσω web services, θα 

είναι δυνατή και σε εύλογο χρονικό διάστημα 

η γεφύρωση διαφορετικών τεχνολογιών για 

την συλλογή δεδομένων στο ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ. Σε 

πολλές περιπτώσεις όμως αρκούν διεπαφές με 

τη Βάση Δεδομένων του εκάστοτε 

συστήματος. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί 

στο πλαίσιο του έργου αυτού η κατά το 

δυνατόν ενοποίηση με όλα τα χρήσιμα 

συστήματα (Integration)  

Ως προς τις διαδικασίες επεξεργασίας 

πληροφορίας για την αξιολόγηση, η 

σχεδιαστική προδιαγραφή βασίζεται στην 

προσέγγιση ότι για τα Ιδρυματικά στοιχεία, θα 

χρησιμοποιηθούν αφενός για τα στοιχεία των 

Τμημάτων διαστασιοποιημένα στοιχεία από τα 

ήδη συλλεγμένα, αφετέρου για υπηρεσίες που 

δεν διαθέτουν πληροφοριακό σύστημα και 

χρειάζονται να συλλεχθούν ορισμένα στοιχεία 

που αφορούν το έργο της ΜΟΔΙΠ θα 

υλοποιηθούν μέσω διεπαφών χρήστη του ΟΠΣ 

ΜΟΔΙΠ. Επίσης, θα αντληθούν και θα 

διαμορφωθούν πληροφορίες από αναπτυγμένα 

κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα στις 

κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος από όπου 

μπορούν να αντληθούν στοιχεία για όλο το 

ίδρυμα. Τέλος θα αξιοποιηθούν πληροφορίες 

από πληροφοριακά συστήματα που τώρα 

βρίσκονται σε εξέλιξη όπως πχ. ένα 

πληροφοριακό σύστημα που ολοκληρώθηκε 

προσφάτως που αφορά στο Σύστημα 

Διαχείρισης Κοινών Πόρων στο οποίο 

καταγράφονται όλοι οι πόροι του ΠΑ.  

Τα Πληροφοριακά συστήματα που με αυτή τη 

λογική παράγουν πληροφορία αντιστοιχούν 

στα ΠΣ για τα εξής:  

Διοικητικές υπηρεσίες των Τμημάτων  
Γραμματείες Τμημάτων  

Κεντρικές υπηρεσίες  

 Κεντρική Διοίκηση και Τμήματα  

 Γραμματεία Πρυτανείας  

 Γραμματεία Συγκλήτου  

 Οικονομική Υπηρεσία  

 Τμήμα Προσωπικού  

 Τμήμα Προμηθειών  

 Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  

 Εκδόσεις /Εκτυπώσεις  

 Υποδομές και Υπηρεσίες 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών  

 Τεχνική Υπηρεσία  
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 Φοιτητική Μέριμνα  

 Πρακτική Άσκηση  

 Γραφείο Διασύνδεσης  

 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και 

Έρευνας  

 Τμήμα Δημοσίων/Διεθνών σχέσεων  

 Άλλες Υπηρεσίες  

 

Ένα ενδεικτικό Πληροφοριακό Σύστημα που 

έχει αναπτυχθεί με εσωτερικές διαδικασίες 

είναι το Σύστημα Διαχείρισης Έργου Μελών 

ΔΕΠ και γενικά του διδακτικού και 

ερευνητικού προσωπικού. Αυτό στην ουσία 

αποτελεί ένα διακριτό Πληροφοριακό 

Σύστημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο 

πλαίσιο της δράσης της Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικοποίησης 

διαδικασιών του ΠΑ. Το Πληροφοριακό 

Σύστημα αυτό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 

ανάδειξης και διαχείρισης του έργου των 

μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου καθώς 

περιλαμβάνει υποσυστήματα που θα 

εκτείνονται σε όλο σχεδόν το φάσμα των 

εργασιών ενός διδάσκοντα. Πληροφορίες για 

την έρευνά του, τα μαθήματα που διεξάγει 

ακόμα και τον τρόπο που αυτά θα 

εμφανίζονται θα μπορούν να υποστηρίξουν σε 

μεγάλο βαθμό το έργο του. Το σημαντικό 

στοιχείο εδώ είναι η συγκέντρωση όλων αυτών 

των στοιχείων σε ένα σημείο και όχι 

διάσπαρτα στις διάφορες ιστοσελίδες ή 

υποσυστήματα σχολών και περιφερειακών 

συστημάτων. Το σύστημα αυτό αξιοποιείται 

σχεδιαστικά σε κρίσιμο βαθμό από το ΟΠΣ 

της ΜΟΔΙΠ ώστε να συγκεντρώνεται όλη η 

απαιτούμενη πληροφορία για την αξιολόγηση 

και να παράγονται οι αντίστοιχοι δείκτες που 

αφορούν το ερευνητικό έργο του Τμήματος 

(δημοσιεύσεις, ετεροαναφορές κ.α.) καθώς και 

ο κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων 

που συνοδεύει κάθε Εσωτερική Έκθεση ενός 

Τμήματος.  

Μια σημαντική εργασία του έργου ΟΠΣ 

ΜΟΔΙΠ είναι η διαδικασία κάλυψης όλων των 

απαιτούμενων ενδιάμεσων λειτουργιών και 

σταδίων μέχρι την ενσωμάτωση του 

συστήματος αυτού όταν παραδοθεί στην 

τελική του μορφή.  

Αρχιτεκτονικά, το ΟΠΣ Διασφάλισης 

Ποιότητας, τοποθετείται σε σχέση με τα 

υπόλοιπα Πληροφοριακά Συστήματα με τα 

οποία ανταλλάσει πληροφορία, σύμφωνα με το 

παρακάτω σχήμα [Εικόνα 1]: 

 
Εικόνα 1: Η Αρχιτεκτονική δια-λειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΠΑ σε σχέση με το ΟΠΣ της 

ΜΟΔιΠ 

 

Όπως φαίνεται και στο προηγούμενο σχήμα, 

τα προϊόντα που θα παράγονται μέσω του 

ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ περιλαμβάνουν τις Εκθέσεις 

που αφορούν την Αξιολόγηση, δείκτες και 

στατιστικά στοιχεία προς τους 

ενδιαφερόμενους (Ακαδημαϊκά Τμήματα, 

Ίδρυμα-ΜΟΔΙΠ, Υπουργείο Παιδείας, ΑΔΙΠ) 

και τέλος, πληροφορίες και ενημέρωση που 

σχετίζονται με την Αξιολόγηση (μέσω του 

portal της ΜΟΔΙΠ).  
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Μελλοντικές ενέργειες δημοσιότητας: 

 

Διοργάνωση Ημερίδας μέσω τηλεδιάσκεψης 

με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις 

διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης: η 

μέχρι σήμερα εμπειρία και οι καλές 

πρακτικές σε εθνικό επίπεδο». 

 

Ενημέρωση των ΟΜΕΑ των Τμημάτων 

σχετικά με τη χρήση του ΟΠΣ-ΜΟΔΙΠ. 
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Υποσύστημα Ερευνών & Αξιολογήσεων 
 
- Οpen source Λογισμικό LimeSurvey 
 

- Διασύνδεση/ολοκλήρωση με το κεντρικό 
ΠΣ για αυτοματοποιημένη εκτέλεση 
διαδικασίας αξιολόγησης μαθημάτων 
 

- Επιπλέον χρήση για συλλογή στοιχείων 
από πρότυπα εργαλεία 
 

- Διασύνδεση με φοιτητολόγια και άλλα 
συστήματα 
 

- Χρήση αρχείων για την εισαγωγή των 
δεδομένων  
 

- Παράγει αποτελέσματα απευθείας στους 
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Υποσύστημα Διαδικασιών (workflow) 
 

- Δημιουργία Δομής και Ιστορικού 
Εργασιών 
 
- Διαχείριση Χρονοδιαγραμμάτων 

 
- Διαχείριση αλληλεξαρτήσεων - 
συσχετίσεων 
 
- Ειδοποίηση χρηστών (ΟΜΕΑ, ΜΟΔΙΠ, 
γραμματείες κλπ.) για την εκκίνηση 
εργασιών και ενημέρωση για την πορεία 
και εξέλιξη 
 
- Διαχείριση ημερολογίου (lοg) και 
εκθέσεων τεκμηρίωσης 
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Υποσύστημα Στατιστικών 
 
- Παραγωγή γενικευμένων στατιστικών 
στοιχείων από τις έρευνες και τα εργαλεία 
ΜΟΔΙΠ 
 
- Παραγωγή προσαρμοσμένων στατιστικών 
για ειδικές απαιτήσεις ΜΟΔΙΠ 
 
- Παραγωγή παραγωγής προσαρμοσμένων 
στατιστικών που θεσπίζει η ΑΔΙΠ 
 
- Τεκμηρίωση και ιστορική διατήρηση 
στατιστικών 
 
- Ειδική διαμόρφωση στατιστικών για 
δημοσιότητα 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Εκθέσεων 
 

- Διαχείριση/υποστήριξη σύνταξης ετήσιας 
έκθεσης & τετραετούς έκθεσης Τμήματος 
από ΟΜΕΑ 
 

- Διαχείριση/υποστήριξη σύνταξης 
Ιδρυματικής έκθεσης από ΜΟΔΙΠ 
 

- Διασύνδεση με άλλα ΠΣ  
 

- Παραγωγή των εκθέσεων σε αρχείο PDF 
 

- Διαχείριση του κύκλου εργασίας: 
«σύνταξη – αποστολή – έλεγχος – 
παρατηρήσεις – τροποποιήσεις – 
επανέλεγχος – ολοκλήρωση – έγκριση – 
διάθεση» 
 

- Ιστορική τεκμηρίωση εκθέσεων 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Δεικτών 
 
- Δομές διαχείρισης πρότυπων δομών 
δεικτών 
 
- Διασύνδεση με ΠΣ (Όπου υπάρχει 
δυνατότητα) για αυτοματοποιημένη 
δημιουργία δεικτών 
 
- Φόρμες τροποποίησης ή εισαγωγής 
δεικτών σύμφωνα με τις πρότυπες δομές 
(όπως ζητά η ΑΔΙΠ) 
 
- Ιστορική τεκμηρίωση και συγκριτική 
επεξεργασία 
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Υποσύστημα Δημοσιότητας 
 
- Portal (drupal) παραγωγής και διαχείρισης 
πληροφοριακών Ιστοσελίδων (νέα, 
ανακοινώσεις, χρήσιμα στοιχεία, εκθέσεις 
Τμημάτων, Ιδρυματική έκθεση κλπ) 
 
- Μέσω της κεντρικής διαχείρισης του 
ΟΠΣΔιΠ και του υποσυστήματος 
παραγωγής εκθέσεων, κάθε ΟΜΕΑ 
συνθέτει μια ιστοσελίδα εξωτερικής 
αξιολόγησης ή άλλους σκοπούς 
δημοσιότητας 
 
- Γραφιστική επιμέλεια (templates) 
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εκθέσεων 

Υποσύστημα 
διαδικασιών 

Υποσύστημα 
Στατιστικών 

Υποσύστημα 
καταγραφής 

δεικτών 
Υποσύστημα 

δημοσιότητας 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 

Υποσύστημα Διαχείρισης 
 
- Διαχείριση επικοινωνίας με 
Πληροφοριακά Συστήματα (APIs) 
 
- Διαχείριση προτύπων 
 
- Ρουτίνες πυροδότησης διαδικασιών 
ΜΟΔΙΠ 
 
- Διαχείριση ρόλων - λίστες 
 
- Διαχείριση δικαιωμάτων 
 
- Διαχείριση ασφάλειας 
 
- Διαχείριση backup 
 

 
Άλλα ΠΣ Παν. Αιγαίου 
 
→ Φοιτητολόγια 
→ Αλκαίος 
→ Οικονομικής Υπ 
→ Διοίκησης 
→ ΤΥ 
→ ΔΑΣΤΑ 
→ Νησιωτικότητα 
→ Πρακτικής 
→ AlumniNet 
→ Αναβάθμ. Διοικ. 
→ CRMS 
→ Helpdesk 
→ Τεκμηρίωσης 
→ ΠΣ ακαδημαϊκών 

δημοσιεύσεων 
 



Υποσύστημα 
Ερευνών & 

Αξιολογήσεων 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 
Εκθέσεων 

Υποσύστημα 
Διαδικασιών 

Υποσύστημα 
Στατιστικών 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 

Δεικτών 
Υποσύστημα 

Δημοσιότητας 

ΟΠΣΔιΠ 

 
Άλλα ΠΣ Παν. Αιγαίου 
 
→ Φοιτητολόγια 
→ Αλκαίος 
→ Οικονομικής Υπ 
→ Διοίκησης 
→ ΤΥ 
→ ΔΑΣΤΑ 
→ Νησιωτικότητα 
→ Πρακτικής 
→ AlumniNet 
→ Αναβάθμ. Διοικ. 
→ CRMS 
→ Helpdesk 
→ Τεκμηρίωσης 
→ ΠΣ ακαδημαϊκών 

δημοσιεύσεων 
 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Βασικά σημεία  Εκθέσεων Εξωτερικών 
Αξιολογήσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και άλλων   ΑΕΙ 



Ανάλυση Εκθέσεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΑΔΙΠ μέσα στο 2012 
(http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=145&Itemid=250&lang=el) 
 
Η ανάλυση αφορά σε: 
α) Θετικά σημεία 
β) Αρνητικά σημεία  
γ) Προτάσεις βελτίωσης  
 
παραγωγή «δεικτών εξωτερικής αξιολόγησης» 
σε σχέση με τα βασικά κεφάλαια στα οποία επικεντρώνονται οι 
Εκθέσεις και αφορούν σε : 
Α. Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ)  
Β. Διδακτικό έργο 
Γ. Ερευνητικό έργο 
Δ. Λοιπές υποδομές και υπηρεσίες 
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
•Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων     
•Τμήμα Κοινωνιολογίας  
•Τμήμα Περιβάλλοντος                  
Πανεπιστήμιο Πειραιά  
•Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής   
•Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης                             
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
•Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
•Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  Σπουδών                            
•Τμήμα Πληροφορικής 
•Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο  
•Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών                             
•Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
•Τμήμα Μαθηματικών                             
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- ΑΠΘ  
•Τμήμα Γεωλογίας 
•Τμήμα Δασολογίας 
•Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

•            Τμήμα Γεωλογίας 

 

 

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης που αναλύθηκαν 
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Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
 ( 

 Θετικά σημεία Αρνητικά σημεία 

Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 
ορθολογική και σαφώς διατυπωμένη στον 
Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 

Δεν είναι σαφής η ευθυγράμμιση των σκοπών 
και των στόχων του ΠΠΣ με το γενικό στόχο 
του Τμήματος 

Ανταπόκριση στα διεθνή πρότυπα Ο αριθμός των μαθημάτων κορμού είναι πολύ 
μεγάλος 

Διαρκής βελτίωση / επικαιροποίηση με 
σύγχρονα θέματα 

Δεν υπάρχει συνεκτικότητα και 
λειτουργικότητα στο ΠΠΣ 

Ύπαρξη καινοτόμων μαθημάτων Υψηλός φόρτος εργασίας (δυσκολία για την 
επίτευξη των στόχων στο επίπεδο της 
έρευνας) 

Το υλικό για κάθε μάθημα και ο χρόνος που 
προσφέρεται είναι επαρκή 

Ο υψηλός μέσος χρόνος αποφοίτησης 
υποδηλώνει αναποτελεσματικότητα του ΠΠΣ 

Λειτουργεί πολύ καλά ο θεσμός του 
συμβούλου Καθηγητή. 

Υψηλά ποσοστά αποτυχίας των φοιτητών 
υποδηλώνουν αναποτελεσματικότητα του 
ΠΠΣ 
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Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Θετικά σημεία Αρνητικά σημεία 

 

•Μεγαλύτερη έκταση και εκτενέστερο 
περιεχόμενο  του προγράμματος σε σχέση με 
παρόμοια προγράμματα άλλων Παν/μιων 

•Χαμηλή ανεργία πτυχιούχων 

• Αποδοχή αποφοίτων σε γνωστά Πανεπιστήμια 
του Εξωτερικού. 
•Δημιουργία κοινότητας μεταξύ Τμήματος- 

αποφοίτων 

•Συνεχές ενδιαφέρον των εταιρειών. 
•Ένας αριθμός εκπαιδευομένων έχει δεχτεί  
προσφορά για  μόνιμη  εργασία 

Η διοικητική 
υποστήριξη του 
προγράμματος 
εξαρτάται από τη 
χρηματοδότηση 
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 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Θετικά σημεία 

Οι στόχοι είναι καλά διατυπωμένοι 
Σαφή σχέση με το Τμήμα και με τους στόχους του 

Ανταπόκριση στα διεθνή πρότυπα 

Η δομή είναι ισορροπημένη.( Ο αριθμός των 
μαθημάτων είναι συγκρίσιμος με αυτόν των 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων) 
Προσαρμογή στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα. 
Προσελκύουν όλο και περισσότερους φοιτητές 

Βρίσκεται κοντά στην αγορά εργασίας και έχει μια καλή 
κατανόηση των δεξιοτήτων που ζητούνται από τους 
εργοδότες. 
Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τους φοιτητές. 

Η βιωσιμότητα των ΠΜΣ στηρίζεται στη συνεχή 
προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης (ή στην 
αυτοχρηματοδότηση) 
Καλλιέργεια του πνεύματος αριστείας σε διεθνές 
επίπεδο 

Αρνητικά σημεία 

Μη ύπαρξη 
συνάφειας με το 
αντικείμενο του 
Τμήματος και τους 
στόχους του 

Χαμηλό επίπεδο 
ικανοποίησης των 
φοιτητών 
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Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 

Θετικά σημεία 

Ύπαρξη προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (και προσφορά  
υποχρεωτικών μαθημάτων με λογική σειρά) 

Η επιτυχία του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών αποδεικνύεται με την 
αποτελεσματική συνέχιση του για πολλά χρόνια και το συνεχιζόμενο 
ενδιαφέρον των φοιτητών. 

Η ποιότητα του προγράμματος αποδεικνύεται από τον αριθμό των 
δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά για τους αντίστοιχους τομείς της 
έρευνας, το οποίο βεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των υποψήφιων διδακτόρων. 
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Διδακτικό έργο (1/2) 
Θετικά σημεία Αρνητικά σημεία 

Αναλογία διδασκομένων - διδασκόντων 
μικρότερη του 30:1 

Ανεπαρκείς χώροι διδασκαλίας, εργαστηρίων 
και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το πλήθος 
των φοιτητών 

Ενθουσιώδες διδακτικό προσωπικό  
Απώλεια των μη μόνιμων διδασκόντων, 
γεγονός που υπονομεύει την ακεραιότητα και 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του Τμήματος 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι προσιτό 
στους φοιτητές τόσο εντός όσο και εκτός των 
αιθουσών 

Μειωμένο τεχνικό και εργαστηριακό 
προσωπικό (ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ) 

Το Τμήμα έχει οργανώσει μία επιτροπή 
παρακολούθησης και βελτίωσης των 
διδακτικών μεθόδων 

Μη τήρηση των ωρών γραφείου των 
διδασκόντων 

Τα εργαστήρια είναι καλά οργανωμένα και 
συντηρούνται από ειδικευμένο προσωπικό 

Υψηλά ποσοστά αποτυχίας στις τελικές 
εξετάσεις 

Ηλεκτρονική διαχείριση του διδακτικού υλικού  
Το εξεταστικό σύστημα περιλαμβάνει μόνο τις 
τελικές εξετάσεις 
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Διδακτικό έργο (2/2) 
Θετικά σημεία Αρνητικά σημεία 

Επικαιροποιημένο διδακτικό υλικό 

Οι τελικοί βαθμοί των αποφοίτων 
είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τα 
αντίστοιχα Τμήματα άλλων 
Ιδρυμάτων 

Εκτενής χρήση πληροφορικής για την υποστήριξη 
μαθημάτων 

Αποκλίσεις στα ποσοστά επιτυχίας 
των φοιτητών μεταξύ των 
μαθημάτων 

Ενθάρρυνση της κινητικότητας τόσο του ακαδημαϊκού 
προσωπικού, όσο και των φοιτητών (επιπλέον 
υποστήριξη και προγραμματισμός της κινητικότητας 
αυτής)  

Μειωμένη κινητικότητα φοιτητών 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό προσπαθεί να προσαρμόσει 
τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην 
καθημερινή πραγματικότητα 

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
της αξιολόγησης των μαθημάτων 
από τους φοιτητές 

Εβδομαδιαία σεμινάρια για τους Υποψήφιους Διδάκτορες 

Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων 
φοιτητών των προγραμμάτων 
ανταλλαγής (Erasmus) 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έρχονται σε επαφή με 
ερευνητές από άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. 
Χρηματοδότηση από το Τμήμα στους Υποψήφιους 
Διδάκτορες  ώστε να παρευρίσκονται σε συνέδρια 
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Ερευνητικό έργο (1/2) 
Θετικά σημεία 

Ο ερευνητικός προσανατολισμός του Τμήματος, που θέτει 
σαν προτεραιότητα του Τμήματος την παραγωγή έρευνας 

Το Τμήμα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των διδασκόντων σε 
συνέδρια για την παρουσίαση των εργασιών τους. 

Το Τμήμα έχει θεσπίσει κριτήρια για το ερευνητικό έργου του 
προσωπικού και έχει κατηγοριοποιήσει τα διάφορα 
περιοδικά σύμφωνα με την ποιότητά τους. 
O ετήσιος συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων μελών του 
Τμήματος είναι υψηλός 
Το Τμήμα παράγει έρευνα σε καθιερωμένα επιστημονικά 
περιοδικά και βοηθάει τους διδακτορικούς φοιτητές προς την 
κατεύθυνση αυτή  

Υψηλός  μέσος όρος h-index (Scopus).  

Το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι υποψήφιοι διδάκτορες 
έχουν επαρκή πρόσβαση στα κυριότερα περιοδικά του 
κλάδου τους 

Αρνητικά σημεία 

•Η στρατηγική της έρευνας και 
οι κύριοι στόχοι δεν είναι 
σαφείς  

•Προσανατολισμός του 
Τμήματος περισσότερο προς 
τη Διδασκαλία, παρά προς την 
Έρευνα 

•Η Έρευνα διεξάγεται με  ad 
hoc τρόπο.  
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Ερευνητικό έργο (2/2) 
Θετικά σημεία 

 

Το Τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στη σημασία και την 
αναγνώριση της έρευνας και των δημοσιεύσεων  

Υπάρχουν συνεργασίες με τις καλύτερες πανεπιστημιακές 
ερευνητικές ομάδες του κόσμου. 

Υπάρχουν βραβεία από διαγωνισμούς με διεθνή διαιτησία 

Οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος χρηματοδοτούνται με 
υποτροσφίες από ερευνητικούς φορείς.  

Συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές 
δραστηριότητες και δημοσιεύσεις 
Πραγματοποιούνται τακτικά ερευνητικά σεμινάρια εντός του 
Τμήματος 
Καλές ερευνητικές υποδομές (ερευνητικά εργαστήρια, 
εξοπλισμός, βάσεις δεδομένων) 
Επιχορήγηση/ ενθάρρυνση νέων ερευνητών/ Λεκτόρων- 

αυτό συμβάλλει στην αριστεία 

Αρνητικά σημεία 

•Πολύ λίγα από τα μέλη 
εμφανίζονται σε βιβλία 
διεθνών εκδόσεων και σε 
διεθνώς αναγνωρισμένα 
ειδικευμένα περιοδικά 

•Απουσία συγκεκριμένων 
διαδικασιών για την 
υποστήριξη και την 
προώθηση 
παρακολούθησης  διεθνών 
συνεδρίων και διασκέψεων 
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Λοιπές υποδομές και υπηρεσίες 

Θετικά σημεία 

Oι Yπηρεσίες Yποστήριξης λειτουργούν καλά και 
αποτελεσματικά.  
Καλή συνεργασία μεταξύ διοικητικού προσωπικού- 

διδασκόντων  
ο δείκτης της αναλογίας διοικητικού προσωπικού προς 
φοιτητές είναι ικανοποιητικός 

καλή διοικητική υποστήριξη του Προέδρου του Τμήματος 

Επαρκείς χώροι (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας) 

Επαρκή εργαστήρια πληροφορικής 

Ενημερωμένη ιστοσελίδα του Τμήματος 

δομημένες και οργανωμένες σχέσεις με τους εξωτερικούς 
παράγοντες και με τους αποφοίτους του Τμήματος 

Ύπαρξη Ιατρικού και συμβουλευτικού κέντρου 

Επαρκής Βιβλιοθήκη (ώρες λειτουργίας, εξοπλισμός) 

Αρνητικά σημεία 

Διασπορά υποδομών στο 
χώρο 
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