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1. Εισαγωγική Ανάλυση και Σχολιασμός Διαδικασίας Αξιολόγησης –
Παρακολούθησης
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης – παρακολούθησης
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά τη διαδικασία που ακολουθήσατε για τη διαμόρφωση της
έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης / παρακολούθησης του Τμήματος (μέχρι 200 λέξεις)
1.2. Θετικά στοιχεία και δυσκολίες
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά τα κύρια θετικά σημεία που αποκομίσατε (μέχρι πέντε) και τις
βασικότερες δυσκολίες που συναντήσατε (μέχρι πέντε)
1.3. Προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά εάν υπάρχουν προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας
εσωτερικής αξιολόγησης / παρακολούθησης στο Τμήμα σας (μέχρι 200 λέξεις)

Μέρος Α΄: Τμήμα (Κωδικοί Δεδομένων Ποιότητας Μ.3.)
Α.1. Παρουσίαση του Τμήματος
Α.1.1. Στόχοι Τμήματος
Παρακαλώ να αναφέρετε τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του Τμήματος σε σχέση με άλλα
αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα (μέχρι 200 λέξεις)
Α.1.2. Διοίκηση του Τμήματος & Σύνθεση ΟΜΕΑ
Παρακαλώ να αναφέρετε την τρέχουσα σύνθεση της διοίκησης του Τμήματος καθώς και τη
σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος

Α.2. Ταυτότητα Τμήματος: Προγράμματα Σπουδών –Τομείς (σχολιασμός Μ3.001007, Δ3.01)
Παρακαλώ σχολιάστε συνοπτικά την παροχή προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος στα
παρακάτω:
 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (πόσα και ποια παρέχετε, ΟΧΙ κατευθύνσεις)
 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πόσα και ποια παρέχετε)
 Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (επισπεύδον - πόσα και ποια παρέχετε)
 Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (συμμετέχον - πόσα και ποια παρέχετε)
 Πλήθος διδακτορικών διατριβών
 Διεθνή ΠΜΣ (πόσα και ποια παρέχετε)
 Τομείς Τμήματος (πόσους και ποιους παρέχετε)

Α.3. Στελέχωση (σχολιασμός Μ3.008-081, Μ3.141-148 και Μ3.150-157, Δ3.03-16)
Παρακαλώ πραγματοποιήστε ένα συνοπτικό απολογισμό των διαφοροποιήσεων στο προσωπικό
του Τμήματος (ενεργό, συνταξιοδοτηθέν, παραιτηθέν, εξελιχθέν, προσωπικό με σύμβαση) κατά το
αξιολογηθέν ακαδημαϊκό έτος (έως 100 λέξεις)
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Α.4. Κινητικότητα Προσωπικού (σχολιασμός Μ3.082-088, Δ3.18-21)
Παρακαλώ να σχολιάσετε την κινητικότητα του προσωπικού στα δεδομένα ποιότητας που αφορούν
το συγκεκριμένο εδάφιο (έως 100 λέξεις)

Α.5. Οικονομικά Στοιχεία: Χρηματοδότηση έργων και Τμήματος (σχολιασμός
Μ3.089-096, Δ3.24-31)
Παρακαλώ να σχολιάσετε συνοπτικά τη χρηματοδότηση έργων για το υπό αξιολόγηση
ημερολογιακό έτος στις εξετασθείσες διαστάσεις σε σχέση με τα υποβληθέντα δεδομένα του
προηγούμενου έτους (π.χ. λόγοι αύξησης/ μείωσης χρηματοδότησης κ.ο.κ. – έως 100 λέξεις)

Α.6. Υποδομές - Υπηρεσίες (Μ3.097-116, Δ3.32-35)
Παρακαλώ να σχολιάσετε την χρήση των υποδομών του Τμήματος από τους φοιτητές (π.χ.
διαθεσιμότητα, δυναμικότητα και αξιοποίηση αιθουσών/ εργαστηρίων/ κ.ο.κ.)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναφέρετε συνοπτικά την αξιολόγηση των φοιτητών για τις υποδομές και υπηρεσίες που
παρέχει το Τμήμα από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. (μέχρι 200 λέξεις)

Α.7. Ερευνητική δραστηριότητα (Μ3.117-125, Μ3.126-140, Μ3.149), (Δ.3.36-3.55)
Α.7.1. Παρουσίαση ερευνητικής δραστηριότητας (Μ3.117-125, Μ3.126-140, Μ3.149, (Δ.3.36-3.55)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τις επιδόσεις του ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος σε σχέση με
την παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού του έργου (μέχρι 150 λέξεις)
Α.7.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα (Μ3.128-138, Δ3.47-3.55)
(Μ3.138-140, Δ3.34-3.35)
Παρακαλώ να σχολιάσετε την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αναφορικά με τρέχοντα
χρηματοδοτούμενα έργα και ερευνητικές υποδομές του για το υπό αξιολόγηση έτος δίνοντας
έμφαση σε διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)
Α.7.3. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος
Παρακαλώ να αναφέρετε τις κύριες ερευνητικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στο Τμήμα
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (μέχρι 200 λέξεις)
Α.7.4. Φοιτητική συμμετοχή στην έρευνα
Παρακαλώ να σχολιάσετε πως και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν φοιτητές στην έρευνα που
διεξάγεται στο Τμήμα (μέχρι 100 λέξεις)
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Α.8. Διδακτικό Έργο
Α.8.1. Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού και διδακτικής διαδικασίας
Παρακαλώ να σχολιάσετε τα αποτελέσματα των συγκεντρωτικών καταστάσεων από τις
αξιολογήσεις των διδασκόντων και μαθημάτων στο ΟΠΣ της ΜΟ.ΔΙ.Π. – πως συσχετίζετε τα
αποτελέσματα με βελτίωση του προγράμματος σπουδών (μέχρι 400 λέξεις)
Α.8.2. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Μ4.025-028)
Παρακαλώ να αναφέρετε πως αξιοποιήθηκαν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο
Τμήμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (μέχρι 150 λέξεις)
Α.8.3. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
Παρακαλώ να αναφέρετε πως συνδέθηκε η διδασκαλία με την έρευνα στο Τμήμα κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου έτους (μέχρι 100 λέξεις)

Α.9. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/ παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
Α.9.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς
Παρακαλώ να αναφέρετε τις κύριες συνεργασίες με φορείς ΚΠΠ κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους (μέχρι 100 λέξεις)
Α.9.2. Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία
Παρακαλώ να αναφέρετε εάν και με ποιον τρόπο συνδέονται οι συνεργασίες με φορείς ΚΠΠ με την
εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (μέχρι 100 λέξεις)
Α.9.3. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη
Παρακαλώ να αναφέρετε εάν και με ποιόν τρόπο το Τμήμα συνέβαλε στην τοπική, περιφερειακή
και εθνική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (μέχρι 200 λέξεις)

Μέρος Β΄: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Κωδικοί Δεδομένων
Ποιότητας Μ.4.)
Β.1. Γενικά Στοιχεία (Μ4.001-005, Δ4.01)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση του προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Β.2. Δομή και οργάνωση σπουδών (Μ4.006-024, Μ4.130, Δ4.02-14)
Β.2.1. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του ΠΠΣ
Παρακαλώ να σχολιάσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στη δομή και οργάνωση του προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. μεταβολές στην
παροχή μαθημάτων επιλογής, μεταβολή στην παροχή εργαστηριακών μαθημάτων κ.ο.κ.) (μέχρι 100
λέξεις)
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Β.2.2. Εξεταστικό σύστημα
Παρακαλώ να παρουσιάσετε το πλαίσιο και τον κανονισμό εξετάσεων στο Τμήμα με έμφαση σε
πιθανές διαφοροποιήσεις κατά το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Β.3. Κινητικότητα φοιτητών ΠΠΣ/ Διεθνοποίηση (Μ4.081-090, Δ4.30-35)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τα δεδομένα ή/και τους δείκτες ποιότητας του Τμήματος που αφορούν
την κινητικότητα εισερχόμενων/ εξερχόμενων φοιτητών για το υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκό έτος
εστιάζοντας σε διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Β.4. Πρακτική άσκηση (Μ4.029-033, Δ4.15)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση (μέχρι 100 λέξεις)

Β.5. Φοιτητές (Μ4.039-080. Δ4.16-29)
Β.7.1. Εισαγωγή στο Τμήμα (Μ4.039-054, Δ4.16-20)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τη σύνθεση των εισαγομένων φοιτητών κατά το έτος αξιολόγησης με
έμφαση σε πιθανές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100
λέξεις)
Β.7.2. Πληθυσμός φοιτητών (εγγεγραμμένοι-διαγραμμένοι) (Μ4.055-074, Δ4.21-26) (Μ4.075-080,
Δ4.27-29)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τον πληθυσμό των φοιτητών κατά το έτος αξιολόγησης με έμφαση σε
πιθανές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Β.8. Απόφοιτοι (Μ4.091-110, Μ4.111-126, Δ4.36-46)
Β.8.1. Πληθυσμοί αποφοίτων: Εξέλιξη αριθμού και διάρκεια σπουδών (Μ4.091-098, Δ4.36-43)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τη ροή αποφοίτησης των φοιτητών του Τμήματος (μέχρι 50 λέξεις)
Β.8.2. Επιδόσεις αποφοίτων: Κατανομή βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου (Μ4.099110. Δ4.44-46)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τις επιδόσεις των αποφοίτων κατά το υπό εξέταση ακαδημαϊκό έτος
(μέχρι 50 λέξεις)
Β.8.2. Απορρόφηση αποφοίτων: Απασχόληση και συνέχιση σπουδών (Μ4.111-126)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τους ρυθμούς επαγγελματικής αποκατάστασης και συνέχισης σπουδών
των αποφοίτων του Τμήματος. Αναφέρετε συνοπτικά τους μηχανισμούς παρακολούθησης της
εξέλιξης/ επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος (μέχρι 200 λέξεις)

Β.9. Διδάσκοντες (Μ4.127-129 και Μ4.131-133. Δ4.47-50)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού (μέλη
ΔΕΠ και διδάσκοντες) του Τμήματος κατά το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)
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Μέρος Γ΄: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κωδικοί Δεδομένων
Ποιότητας Μ.5.)
Να συμπληρωθεί ένας πίνακας ανά ΠΜΣ

Γ.1. Τίτλος ΠΜΣ: ….(τίτλος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)
Να αναφερθεί το ΦΕΚ ίδρυσης και εάν το εν θέματι μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν ενεργό κατά το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Γ.2. Γενικά στοιχεία (Μ5.001-020 και Μ5.046-048, Δ5.01-05)
Γ.2.1. Εισαγωγικά (M5.001-008 και Μ5.046-048)
Παρακαλώ να παραθέσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία ίδρυσης, επανίδρυσης ή/και
αναμόρφωσης του ΠΜΣ κατά το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)
Γ.2.2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν (M5.009-011)
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά τυχόν διαφοροποιήσεις στα Τμήματα που συμμετέχουν στο
ΠΜΣ (μέχρι 50 λέξεις)
Γ.2.3. Φοιτητές (νεοεισερχόμενοι, εγγεγραμμένοι) – Απόφοιτοι (M5.012-020 και Μ5.038)
Παρακαλώ να σχολιάσετε συνοπτικά τα στοιχεία που αφορούν στους νεοεισερχόμενους και στους
αποφοίτους του ΠΜΣ για το υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκό έτος εστιάζοντας σε διαφοροποιήσεις σε
σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)
Γ.2.4. Δομή και οργάνωση σπουδών (Μ5.021-034, Δ5.06-14)
Παρακαλώ να σχολιάσετε συνοπτικά τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δομή και την οργάνωση του
ΠΜΣ (επιλεγόμενα μαθήματα, μαθήματα με εργαστήρια κ.ό.κ.) εστιάζοντας σε διαφοροποιήσεις σε
σχέση από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Γ.3. Διδάσκοντες στο ΠΜΣ (Μ5.035-037, Μ5.039-041, Δ5.15-17)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού στο ΠΜΣ με έμφαση σε τυχόν
διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο της αξιολόγησης ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Γ.4. Παρακολούθηση ΠΜΣ (Μ5.014-017)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στη φοίτηση ή/και στον τρόπο παρακολούθησης
των μαθημάτων του ΠΜΣ σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Γ.5. Χρηματοδότηση ΠΜΣ (Μ5.018-019, Δ5.03)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στην καταβολή και το ύψος των διδάκτρων στο
ΠΜΣ σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Γ.6. Διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
Παρακαλώ να σχολιάσετε τον τρόπο επιλογής (μοριοδότηση, συνέντευξη κ.ό.κ.) των μεταπτυχιακών
φοιτητών σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 100 λέξεις)
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Γ.7. Ανταπόκριση του ΠΜΣ στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της
κοινωνίας
Παρακαλώ να σχολιάσετε πως το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στους
στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον κατά το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 120 λέξεις).

Γ.8. Διεθνής διάσταση του ΠΜΣ (Μ5.042-045)
Παρακαλώ να σχολιάσετε την κινητικότητα (π.χ. ERASMUS) και πιθανές μεταβολές στην
κινητικότητα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών,
συνεργασίες με διδάσκοντες προερχόμενους από Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα εκτός Ελλάδος,
κοινές δράσεις και συνεργασίες (μέχρι 150 λέξεις).

Μέρος Δ΄: Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Κωδικοί Δεδομένων
Ποιότητας Μ.6.)
Δ.1. Γενικά στοιχεία (Μ6.001-004 & Μ6.024-026)
Παρακαλώ να σχολιάσετε τυχόν διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση του προγράμματος διδακτορικών
σπουδών (συμμετέχοντα ιδρύματα, υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα κ.ό.κ.) σε σχέση με το
προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Δ.2. Διδακτορικές σπουδές, θέσεις και διδάκτορες (Μ6.005-015, Δ6.01-07)
Παρακαλώ να σχολιάσετε την πορεία φοίτησης των διδακτόρων (πλήθος διδακτόρων, πλήθος
θέσεων που προκηρύσσονται, μέση διάρκεια σπουδών κ.ό.κ.) αλλά και τυχόν διαφοροποιήσεις σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (μέχρι 100 λέξεις)

Δ.3. Δομή και Οργάνωση Προγράμματος
Δ.3.1. Ανταπόκριση ΠΔΣ στους στόχους του Τμήματος και τις απατήσεις της κοινωνίας
Παρακαλώ να σχολιάσετε πως το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ανταποκρίθηκε στους
στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον κατά το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος (μέχρι 120 λέξεις).
Δ.3.2. Εξέταση Διδακτορικών Διατριβών
Παρακαλώ να σχολιάσετε τον τρόπο εξέτασης/παρουσίασης των διδακτορικών διατριβών ή εάν
αυτός έχει μεταβληθεί κατά το έτος αξιολόγησης (μέχρι 100 λέξεις)
Δ.3.3. Οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών
Παρακαλώ να σχολιάσετε εάν αναπτύχθηκαν σεμινάρια και διαλέξεις στο πλαίσιο του
προγράμματος διδακτορικών σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος αξιολόγησης (μέχρι 100 λέξεις)
Δ.3.4. Διεθνής διάσταση του προγράμματος (Μ6.020-023)
Παρακαλώ να σχολιάσετε στοιχεία που αφορούν στην κινητικότητα των υποψηφίων διδακτόρων
(εισερχόμενοι και εξερχόμενοι) κατά το έτος αξιολόγησης (μέχρι 100 λέξεις)
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Δ.4. Ερευνητικό Έργο ΥΔ (Μ6.016-018, Δ6.08-09)
Παρακαλώ να σχολιάσετε στοιχεία που αφορούν στο ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.ό.κ.) καθώς και σε δημιουργήματα –
καλλιτεχνικό έργο και μεταφράσεις πέραν των δεικτών της ΕΘ.Α.Α.Ε. των υποψηφίων διδακτόρων
κατά το ακαδημαϊκό έτος αξιολόγησης. Μπορείτε να αναφερθείτε σε κίνητρα για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας ερευνητικό ή/και καλλιτεχνικό έργο από τους υποψήφιους διδάκτορες κ.ό.κ.
(μέχρι 120 λέξεις)

Μέρος Ε΄: Σχολιασμός των διαστάσεων ποιότητας ακαδημαϊκής
πιστοποίησης προγράμματος σπουδών
Ε.1 Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά εάν υπάρχει πολιτική ποιότητας και να εστιάσετε σε τυχόν
αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Ύπαρξη και επικοινώνηση πολιτικής ποιότητας
 Διαφοροποιήσεις ή αναθεωρήσεις της Πολιτικής Ποιότητας

Ε.2 Σχεδιασμός και έγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών
Παρακαλώ να αναφέρετε στοιχεία για τον σχεδιασμό και την έγκριση προγραμμάτων σπουδών και
τυχόν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Σαφήνεια προσανατολισμού (εκπαιδευτικού- επιστημονικού, επαγγελματικού) των
Προγραμμάτων Σπουδών
 Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τη στρατηγική του Ιδρύματος
 Τρόπος καταγραφής και καταγραφή βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων των
προγραμμάτων σπουδών (γνώμη αποφοίτων, επιστημονικών ενώσεων, κοινωνικών
εταίρων και εργοδοτών κ.ό.κ.)
 Πηγές που Χρησιμοποιούνται ώστε να πραγματοποιείται η ενσωμάτωση των νέων
γνώσεων
 Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλα Προγράμματα Σπουδών ΑΕΙ του Εσωτερικού / Εξωτερικού
(ετήσιες αξιολογήσεις)
 Τρόπος με τον οποίο η δομή των προγραμμάτων σπουδών διασφαλίζει την ομαλή
μετάβαση των φοιτητών στα διάφορα στάδια Σπουδών
 Κατανομή της ύλης των μαθημάτων σε σχέση με το σύστημα ECTS
 Παροχή δυνατότητας εργασιακής εμπειρίας
 Τρόπος διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

Ε.3 Φοιτητοκεντρική Μάθηση, Διδασκαλία και Αξιολόγηση
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα
σπουδών παρέχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις στους φοιτητές έτσι ώστε αυτοί να ενθαρρύνονται
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Έμφαση να δοθεί σε τυχόν αλλαγές σε σχέση
με το προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Σεβασμός στην διαφορετικότητα των φοιτητών, φροντίδα στις ποικίλες ανάγκες,
υιοθέτηση ευέλικτων μαθησιακών κατευθύνσεων
 Αξιοποίηση διαφορετικών τρόπων παράδοσης
 Χρήση ποικιλίας παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο
 Αξιολόγηση των τρόπων παράδοσης και εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων και
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προσπάθεια συνεχούς βελτίωσής τους
Τακτική αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου –
ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τους φοιτητές
Ενίσχυση της αυτονομίας του φοιτητή και εξασφάλιση καθοδήγησης και Υποστήριξη από
τους διδάσκοντες
Προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού στη σχέση φοιτητή-διδάσκοντος
Εφαρμογή διαδικασιών για την διαχείριση των φοιτητικών παραπόνων
Γνώση του υπάρχοντος συστήματος και μεθόδων εξετάσεων από τους διδάσκοντες –
διαφάνεια αξιολόγησης και κανονισμός εξετάσεων

Ε.4 Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη
πτυχίου
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά στοιχεία που αφορούν σε διαδικασίες και εσωτερικούς
κανονισμούς που διέπουν τις σπουδές και την αποφοίτηση και τυχόν αλλαγές σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Διαδικασίες υποστήριξης νέο-εισερχόμενων φοιτητών
 Διαδικασίες παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών
 Θεσμοθετημένες Υποτροφίες για τους Φοιτητές
 Όροι και προϋποθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών (μέχρι 100 λέξεις)
 Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας
 Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας
 Εφαρμογή συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)
 Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement)
 Προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/διπλωματική εργασία
 Διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της
πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
 Εκπαίδευση φοιτητών στην ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία και ενθάρρυνση της
συμμετοχής τους σε ερευνητικά έργα
 Πρακτική Άσκηση

Ε.5 Διδακτικό Προσωπικό
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά πως διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο του διδακτικού
προσωπικού που συμμετέχει στα προγράμματα σπουδών καθώς και τυχόν αλλαγές σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Διαδικασία και αποτελέσματα αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές
 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές
 Ενίσχυση κινητικότητας διδασκόντων
 Οικονομική ενίσχυση διδασκόντων που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας
 Θεσμοθέτηση βραβείων διδασκαλίας
 Στρατηγική για ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα πεδία
επιστημονικού ενδιαφέροντος

Ε.6 Μαθησιακοί Πόροι και Φοιτητική Στήριξη
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά εάν και πως διασφαλίζονται επαρκείς υποδομές και υπηρεσίες
για τη μάθηση και την υποστήριξη των φοιτητών –θέσπιση εσωτερικών κανονισμών για την
πρόσβαση σε αυτές– τυχόν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι
200 λέξεις):
 Μέσα και πόροι για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας για την προαγωγή
της έρευνας
 Τρόπους με τους οποίους το Τμήμα διαθέτει και κατανέμει τους πόρους
 Υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες για τους φοιτητές
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Ε.7 Διαχείριση Πληροφοριών
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά το πληροφοριακό/ά σύστημα/συστήματα μέσω των οποίων
γίνεται ανάλυση και χρήση πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων
σπουδών (δεδομένα φοιτητών, δομή και οργάνωση μαθημάτων, διδασκαλία και παροχή υπηρεσιών
προς τους φοιτητές κ.ό.κ.) και τυχόν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως προς τα
ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Διαδικασίες συλλογής πληροφοριών φοιτητών, αξιοποίησης υποδομών, λειτουργίας
προγράμματος σπουδών, διδασκαλίας και παροχής υπηρεσιών
 Εργαλεία συλλογής πληροφοριών (ερωτηματολόγια φοιτητών/αποφοίτων, συνεντεύξεις με
εκπροσώπους φορέων κ.ό.κ.)
 Ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί

Ε.8 Δημόσια Πληροφόρηση
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά τους τρόπους μέσω των οποίων δημοσιοποιούνται και
επικαιροποιούνται πληροφορίες για τις δραστηριότητες του τμήματος καθώς και τυχόν αλλαγές σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, ως προς τα ακόλουθα (μέχρι 200 λέξεις):
 Διάκριση πληροφοριών ανά ομάδα ενδιαφερομένων
 Μέσα επικοινωνίας για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών
 Έγγραφα που δημοσιοποιεί το Τμήμα
 Ιστοσελίδα των προγραμμάτων σπουδών (αντικειμενικότητα και σαφήνεια Πληροφόρησης,
καθορισμός και έλεγχος περιεχομένου, επικαιροποίηση)

Ε.9 Συνεχής Παρακολούθηση και Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση των
Προγραμμάτων Σπουδών
Παρακαλώ να αναφέρετε συνοπτικά στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες εσωτερικής
αξιολόγησης και σε τυχόν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέχρι 200 λέξεις):
 Διαδικασία αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων
 Σχέδιο δράσης για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων καθώς
και καθορισμός προτεραιοτήτων
 Μηχανισμοί και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω των οποίων τα Προγράμματα
Σπουδών επιτυγχάνουν τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 Συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις σχετικά με την επίτευξη
των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σπουδών

Μέρος ΣΤ΄: Έκθεση Παρακολούθησης
ΣΤ.1. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας παρακολούθησης και αποτίμησης
Η Έκθεσης Παρακολούθησης εντάσσεται στις ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση του Τμήματος και
παρέχει μια γενική αποτίμηση του βαθμού αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της εξωτερικής
αξιολόγησης ή/και πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών. Παρακαλώ να περιγράψετε
συνοπτικά τον τρόπο (διαδικασία) κατά τον οποίο το Τμήμα (ενέργειες ΟΜΕΑ, σύσταση επιτροπών,
ηλεκτρονικά μέσα, αποφάσεις συνέλευσης κ.ό.κ.) παρακολούθησε και αξιοποίησε τις συστάσεις
που έλαβε κατά την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση ή/και πιστοποίηση (μέχρι 150 λέξεις).
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Πίνακας 1: Σχέδιο Δράσης Τμήματος …
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. ……….

ΣΤΟΧΟΙ
1.1

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.1
1.1.2

1.2

1.2.1
1.2.2

2. ……….

2.1

2.1.1
2.1.2

2.2

2.2.1
2.2.2

ΣΤ.2. Σχέδιο Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί τον προγραμματισμό ενεργειών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των
προτεινόμενων βελτιώσεων και της άρσης των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί στην Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
πιστοποίησης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι Στόχοι Ποιότητας, όπως έχουν κατατεθεί στον
Φάκελο Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος. Το Σχέδιο Δράσης συντάσσεται από την ακαδημαϊκή
ομάδα και αποστέλλεται στη ΜΟΔΙΠ για τις αναγκαίες ενέργειες, στο πλαίσιο της ετήσιας
εσωτερικής αξιολόγησης. Παρακαλώ να διαμορφώσετε σχέδιο δράσης, στο οποίο αρχικά να
περιλαμβάνεται ευσύνοπτη ανάλυση των ενεργειών, που έχουν λάβει χώρα, για την επίτευξη των
στόχων ποιότητας ή/και την αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερική αξιολόγησης ή/και
πιστοποίησης (μέχρι 200 λέξεις).
Στη συνέχεια, παρακαλώ να συμπληρώσετε τον Πίνακα 1, ο οποίος περιλαμβάνει:
 Συστάσεις: οι κατευθύνσεις που έχει διατυπώσει η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
ή/και Πιστοποίησης προς την Ακαδημαϊκή Μονάδα.
 Στόχοι: οι προσδοκώμενες μεταβολές /βελτιώσεις μετά την ολοκλήρωση των
προγραμματισμένων ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί βάσει των εν λόγω συστάσεων.
 Ενέργειες: προγραμματισμένες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων.
 Αναγκαίοι πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υποδομές) για την
υλοποίηση της κάθε ενέργειας.
 Χρονοδιάγραμμα επίτευξης στόχων.
Πίνακας 2: Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων Τμήματος …
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. ……….

2. ……….

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.1
1.2

2.1.1

2.1

2.1.2
2.2.1
2.2.2

2.2
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ΣΤ.3. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αποτελεσμάτων, παρακαλώ αρχικά να διαμορφώσετε ευσύνοπτο
σχολιασμό των πραγματοποιηθεισών ενεργειών και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (μέχρι 200
λέξεις). Στη συνέχεια, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τον πίνακα παρακολούθησης (Πίνακας 2), ο
οποίος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, τον βαθμό επίτευξης των στόχων
καθώς και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για τη συμμόρφωση ως προς τις συστάσεις της
εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης.
Πίνακας 3: Ετήσια Παρακολούθηση Στοχοθεσίας Ποιότητας Τμήματος …
Μέτρηση
Τιμή
Τιμή Βάσης
Στρατηγικός
Στόχοι
(Δείκτες
Στόχος
Έτους
Στόχος
Ποιότητας
Ποιότητας) 2020-2021
(2018-2019)
1. ……….
1.1
1.1.1

Τιμή Έτους
Αξιολόγησης
(2019-2020)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2

2. ……….

2.1

2.1.1
2.1.2

2.2

2.2.1
2.2.2

ΣΤ.4. Παρακολούθηση Στοχοθεσίας Ποιότητας Τμήματος
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας του προγραμματισμού επίτευξης των στόχων
ποιότητας του Τμήματος για την Περίοδο 2020-21, με τιμές βάσης από την ετήσια αναφορά Δεικτών
Ποιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, παρακαλώ α. να διαμορφώσετε ευσύνοπτο
σχολιασμό των πραγματοποιηθεισών ενεργειών και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (μέχρι 200
λέξεις). Στη συνέχεια, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τον πίνακα παρακολούθησης Στοχοθεσίας
Ποιότητας Τμήματος (Πίνακας 3), ο οποίος περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους, τους στόχους
ποιότητας καθώς και την εξέλιξη των δεικτών ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας
συνοδευόμενες από παρατηρήσεις είτε σε επίπεδο δεικτών ποιότητας σίτε σε επίπεδο στόχων
ποιότητας.

ΣΤ.5. Προτάσεις προς ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιονίου Πανεπιστημίου
Η ενότητα περιλαμβάνει συστάσεις και προτάσεις της Ακαδημαϊκής Μονάδας προς την ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ιονίου Πανεπιστημίου. Σε αυτές ενδεικτικά μπορεί να εντάσσονται καλές πρακτικές, οι οποίες
προτείνονται για ευρύτερη εφαρμογή στο Ίδρυμα, προτάσεις υλοποίησης θεματικών ή/και
επαγγελματικών πιστοποιήσεων / διαπιστεύσεων, βελτιώσεις επί της εφαρμογή του ΕΣΔΠ κ.ό.κ.
(μέχρι 150 λέξεις)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I.

Πίνακες Δεδομένων και Δεικτών – ΟΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. – ΟΠΕΣΠ ΕΘ.Α.Α.Ε.

II.

Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

III.

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

IV.

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

V.

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

VI.

Κανονισμός ΠΠΣ

VII.

Κανονισμός /μοι ΠΜΣ

VIII.

Κανονισμός ΔΜΣ

IX.

Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος

X.

Ανάλυση Αξιολόγησης διδασκόντων / Πρότυπο Ερωτηματολόγιο
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