ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Αύγουστος 2018

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης της Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ.) συγκροτήθηκε αρχικά με την με αριθμό A5814/18-2-2008
απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005
(άρθρ. 2, § 4).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του
Πανεπιστημίου το οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του
Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα ισχυρά και τα αδύνατα
σημεία του Πανεπιστημίου και εισηγείται βελτιώσεις με γνώμονα τη διασφάλιση
υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών προς τους φοιτητές και το ανθρώπινο
δυναμικό του Ιδρύματος, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία.
Η τρέχουσα σύνθεσή της καθορίστηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/2410/104/20-09-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. σε εφαρμογή
του Νόμου 4009/2005 (άρθρο 14 παρ.2) και είναι η ακόλουθη:
Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών
Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος
Πνευματικός Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., Μέλος
Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., Μέλος
Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.,
Μέλος
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του
Δ.Π.Θ., Μέλος
Βεργέτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., Μέλος
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ΙΙ. Συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδρίασε ως εξής:







1η συνεδρίαση στις 24 Οκτωβρίου 2016
2η συνεδρίαση στις 24 Νοεμβρίου 2016
3η συνεδρίαση στις 22 Φεβρουαρίου 2017
4η συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου 2017
5η συνεδρίαση στις 29 Μαΐου 2017
6η συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2017

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδρίασε ως εξής:







1η συνεδρίαση στις 02 Οκτωβρίου 2017
2η συνεδρίαση στις 06 Νοεμβρίου 2017
3η συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου 2017
4η συνεδρίαση στις 26 Φεβρουαρίου 2018
5η συνεδρίαση στις 21 Μαΐου 2018
6η συνεδρίαση στις 25 Ιουνίου 2018

ΙΙΙ. Εκπόνηση μελετών και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση
1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. επεξεργάστηκε κείμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της
ΜΟ.ΔΙ.Π., ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
(ΑΠ:Δ.Π.Θ./ΣΥΓΚ/17939/585/ 21-12-2016) και δημοσιεύθηκε στις 30-12-2016 στο
ΦΕΚ 4524 τ.Β.
2. Έγινε επεξεργασία του ΕΣΔΠ του Δ.Π.Θ. και του Κανονισμού Λειτουργίας της
ΜΟ.ΔΙ.Π. ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
(ΑΠ:Δ.Π.Θ./ΣΥΓΚ/33196/1628/1-3-2018) και δημοσιεύθηκε στις 2-4-2018 στο
ΦΕΚ 1178 τ.Β..
3. Πραγματοποιήθηκε μελέτη για τους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μελετήθηκαν οι πρακτικές και τα κριτήρια που
ακολουθούνται από αυτούς τους οργανισμούς που δημοσιεύουν πίνακες
κατάταξης. (Παράρτημα 1)
4. Συντάχθηκε εισήγηση η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. για
εγγραφή του Ιδρύματος στους οργανισμούς κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης: Times Higher Education – World University Rankings (THE), UMultirank και Quacquarelly Symonds World University Rankings (QS).
5. Συντάχθηκε Οδηγός για τη βελτίωση της θέσης του Δ.Π.Θ. σε διεθνείς πίνακες
κατάταξης, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.. Στον Οδηγό αυτό
έγινε σύντομη αναφορά σε επιλεγμένους πίνακες κατάταξης, στα κριτήρια στα
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οποία βασίζεται η κατάταξη και σε ενέργειες Ακαδημαϊκών Μονάδων αλλά και
μελών ΔΕΠ και μελών προσωπικού εμπλεκόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία
(μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), που θα βελτιώσουν τη θέση του Ιδρύματος στους εν
λόγω πίνακες. (Παράρτημα 2)
6. Πραγματοποιήθηκε μελέτη για τη χρήση των όρων Faculty, School και
Department στις μεταφράσεις των τίτλων των Σχολών και των Τμημάτων των
Πανεπιστημίων και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο ενιαίος τρόπος χρήσης των όρων
αυτών από το Δ.Π.Θ. στις αντίστοιχες μεταφράσεις των τίτλων των Σχολών και
των Τμημάτων του. (Παράρτημα 3)
7. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. εισηγήθηκε προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος πρόταση
διαμόρφωσης της στρατηγικής ενάντια στη λογοκλοπή (Παράρτημα 4) και
Οδηγό του Ιδρύματος ενάντια στη λογοκλοπή, τα οποία έγιναν αποδεκτά.
(Παράρτημα 5)
8. Συντάχθηκε μελέτη καλών πρακτικών, ερωτηματολόγιο αποφοίτων σε
συνεργασία με το ΔΑΣΤΑ και τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία
ιστοσελίδας και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).
(Παράρτημα 6)
9. Πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και προσδιορίστηκε σχετικός
αλγόριθμος. Συντάχθηκε αντίστοιχος οδηγός υπολογισμού Πιστωτικών
Μονάδων και έγινε σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
(Παράρτημα 7)
10. Συντάχθηκαν περιληπτικοί οδηγοί για α) τη συμπλήρωση του Απογραφικού
Δελτίου Διδάσκοντα (Παράρτημα 8), β) τη συμπλήρωση του Απογραφικού
Δελτίου Μαθήματος (Παράρτημα 9), γ) τη συγγραφή μαθησιακών
αποτελεσμάτων (Παράρτημα 10).
11. Δημιουργήθηκε πρότυπο δελτίο αξιολόγησης διδάσκοντα με το λογότυπο του
Δ.Π.Θ. και της ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της
Α.ΔΙ.Π. σε αρχείο .pdf.
12. Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία πρότυπης φόρμας για σύνταξη πρότασης από
τις Σχολές του Δ.Π.Θ. για ίδρυση νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
13. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. επεξεργάστηκε και προχώρησε στη σύνταξη Κανονισμού
Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος
και εισηγήθηκε μέσω του Προέδρου της στη Σύγκλητο την ίδρυση του εν λόγω
κέντρου στο Δ.Π.Θ., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1600/9-5-2018 τ.Β.
14. Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν εννιά ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των
υπηρεσιών και υποδομών του Δ.Π.Θ., τα οποία αναπτύχθηκαν ψηφιακά και
προβλέπεται να συμπληρώνονται σε ετήσια βάση τα οποία έχουν ως εξής:
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1. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
2. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των υποδομών του Δ.Π.Θ.
3. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Δ.Π.Θ.
4. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών στέγασης των
φοιτητών του Δ.Π.Θ.
5. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της μεταφοράς των
φοιτητών του Δ.Π.Θ.
6. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών σίτισης των
φοιτητών του Δ.Π.Θ.
7. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της Γραμματείας
Τμήματος
8. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της επάρκειας και της χρησιμότητας
της λειτουργίας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
9. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση τόσο του περιεχομένου της
ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. όσο και για την λειτουργικότητα και την
επάρκεια των υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π..
15. Συντάχθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. η Έκθεση Προόδου των αναληφθεισών ενεργειών
του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση των συστάσεων που αναφέρονται στην
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησής του, στο πλαίσιο των αρχών διασφάλισης
ποιότητας και με την παρέλευση δύο ετών από την ολοκλήρωση της εξωτερικής
αξιολόγησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία εγκρίθηκε από
τη Σύγκλητο (ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53945/2972/17-07-2018) και διαβιβάστηκε στην
Α.ΔΙ.Π.. Στη συνημμένη έκθεση παρατέθηκε το Σχέδιο Δράσης (Πίνακας 1) για
την ανταπόκριση του Ιδρύματος στις συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής
Αξιολόγησης, καθώς και πίνακας όπου αποτυπώθηκε η Παρακολούθηση
Αποτελεσμάτων (Πίνακας 2) των σχετικών δράσεων. (Παράρτημα 11)
16. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. συμμετείχε ενεργά, μαζί με άλλα τέσσερα Πανεπιστήμια
(ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), στην σύνταξη,
επεξεργασία και τελική διαμόρφωση του προτύπου εγχειριδίου ποιότητας της
Α.ΔΙ.Π., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πρότασης Πιστοποίησης
του ΕΣΔΠ.
17. Πραγματοποιήθηκε μελέτη των νέων προτύπων Πιστοποίησης της Ποιότητας
των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας, όπως αυτά προτάθηκαν από την Α.ΔΙ.Π. και σύγκρισή τους με την
προηγούμενη πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών της
Α.ΔΙ.Π., καθώς και με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Οδηγίες Διασφάλισης
Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA).
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18. Συντάχθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. πρόταση για την Πιστοποίηση του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54315/3001/17-072018) και διαβιβάστηκε στην Α.ΔΙ.Π. μαζί με όλα τα συνημμένα σε αυτή. Με
βάση την παραπάνω πρόταση θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος από επιτροπή εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων.

IV. Άλλες δράσεις
1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μέσω εξωτερικού
αναδόχου το δικό της Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει πέντε
υποσυστήματα:
υποσύστημα Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων,
υποσύστημα των Απογραφικών Δελτίων Διδασκόντων και Μαθημάτων,
υποσύστημα Εκθέσεων των Τμημάτων,
υποσύστημα Εκθέσεων των Υπηρεσιών και
υποσύστημα της Έκθεσης του Ιδρύματος.
2. Για την ορθή λειτουργία των υποσυστημάτων το ΠΣ της ΜΟ.ΔΙ.Π. αντλεί
δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας
(ClassWeb-Cardisoft). Τα δεδομένα που αντλούνται αναφέρονται στα
προγράμματα σπουδών, στα στοιχεία των διδασκόντων, στα στοιχεία των
φοιτητών καθώς και στις δηλώσεις των μαθημάτων που παρακολουθούν οι
φοιτητές.
3. Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντηρεί και επικαιροποιεί σε τακτική βάση την ιστοσελίδα
της (modip.duth.gr).
4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκέντρωσε, οργάνωσε και δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα της
πληροφοριακό υλικό που αφορά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τα υπόλοιπα
μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος σχετικά με: νομοθεσία ΑΕΙ, διοικητικά
θέματα, κανονισμούς πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών
διατριβών, διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και
υλικό για υποστήριξη της διδασκαλίας.
5. Δόθηκε σε πιλοτική εφαρμογή για τα 2 εξάμηνα (χειμερινό / εαρινό) του ακαδ.
έτους 2016-2017 η διαδικασία αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές μέσω
του Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. και εξήχθησαν τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα.
Παράλληλα, παρασχέθηκε βοήθεια σε διδάσκοντες του Δ.Π.Θ. για την
διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Δ.Π.Θ.
καθώς και με γραμματείες Τμημάτων του Δ.Π.Θ. για την πρόσβαση των
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διδασκόντων σε όλα τα απαραίτητα μαθήματα μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και την δυνατότητα ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής
αξιολόγησής τους.
6. Δόθηκε σε πλήρη εφαρμογή για το ακαδ. έτος 2017-2018 η διαδικασία
αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές μέσω του Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. και
εξήχθησαν τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα. Παράλληλα, παρασχέθηκε
βοήθεια σε διδάσκοντες του Δ.Π.Θ. για την διενέργεια της ηλεκτρονικής
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την
Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Δ.Π.Θ. καθώς και με γραμματείες Τμημάτων
του Δ.Π.Θ. για την πρόσβαση των διδασκόντων σε όλα τα απαραίτητα μαθήματα
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και την δυνατότητα
ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής αξιολόγησής τους.
7. Υποστηρίχθηκαν οι διδάσκοντες στη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων
διδάσκοντα και μαθήματος, μετά από αίτημα τους.
8. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή στοιχείων από τις διοικητικές και τις
ακαδημαϊκές μονάδες του Δ.Π.Θ. προκειμένου να επικαιροποιηθεί η Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015,
2015-2016 και 2016-2017.
9. Πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι απαραίτητες διαδικασίες για την εγγραφή του
Ιδρύματος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πανεπιστημίων (European University
Association –EUA).
10. Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εγγραφή του Δ.Π.Θ. στους οργανισμούς
κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: Times Higher Education – World
University Rankings (THE), U-Multirank και Quacquarelly Symonds World
University Rankings (QS) και καταχωρήθηκαν σε τακτική βάση τα απαιτούμενα
δεδομένα για τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε αυτούς.
11. Συντάχθηκε αίτημα προς τη Σύγκλητο, το οποίο και εγκρίθηκε, για
χρηματοδότηση της Πιστοποίησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. με σύστημα διαχείρισης
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, αλλά τροποποιήθηκε και
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο αίτημα για Πιστοποίηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. με σύστημα
διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21001 όταν αυτό τεθεί σε
εφαρμογή.
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V. Οργάνωση επισκέψεων σε Τμήματα του Δ.Π.Θ.
1. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη στα
Τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής στις 14/3/2018 με σκοπό την
ενημέρωση των μελών ΔΕΠ σχετικά με την εσωτερική αξιολόγηση και την
Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών.
2. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη στο Τμήμα
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή στις 9/1/2018 με σκοπό την
ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τη χρήση υποσυστημάτων του Πληροφοριακού
Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π..
3. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 15/5/2017 με σκοπό την
ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τη χρήση υποσυστημάτων του Πληροφοριακού
Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π..
4. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Ξάνθη στις 1/6/2016 με σκοπό
την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων που βρίσκονται εκεί για θέματα
που αφορούν τα ξενόγλωσσα ΠΜΣ, τις διδακτορικές σπουδές και την
υποστήριξη της διδασκαλίας.
5. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Κομοτηνή στις 25/5/2016 με
σκοπό την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων που βρίσκονται εκεί για
θέματα που αφορούν τα ξενόγλωσσα ΠΜΣ, τις διδακτορικές σπουδές και την
υποστήριξη της διδασκαλίας.
6. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη στις
23/5/2016 με σκοπό την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων που
βρίσκονται εκεί για θέματα που αφορούν τα ΠΠΣ, τα ξενόγλωσσα ΠΜΣ, τις
διδακτορικές σπουδές και την υποστήριξη της διδασκαλίας.
7. Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στην Ορεστιάδα στις 17/5/2016 με
σκοπό την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων που βρίσκονται εκεί για
θέματα που αφορούν τα ΠΠΣ, τα ξενόγλωσσα ΠΜΣ, τις διδακτορικές σπουδές,
την έρευνα και την υποστήριξη της διδασκαλίας.
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VI. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε Συνέδρια, Συναντήσεις
Εργασίας
1. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με τη
Γενική Διευθύντρια της Α.ΔΙ.Π. κ. Χριστίνα Μπέστα στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου
2018 για την κατάθεση της πρότασης για πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του Δ.Π.Θ. στο
πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Α.ΔΙ.Π..
2. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στη Συνάντηση Εργασίας που οργανώθηκε από την
Α.ΔΙ.Π. με θέμα «Εφαρμογή ΕΣΔΠ – Πρότυπο Εγχειρίδιο Ποιότητας», η οποία
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, στην Αθήνα, στο
αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλου (κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών).
3. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο 12th European Quality Assurance Forum που
πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας κατά το διάστημα από 23 μέχρι 25
Νοεμβρίου 2017 με θέμα: «Responsible Quality Assurance: Committing to
Impact».
4. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη Χρήση του
Λογισμικού για τη Λογοκλοπή TURNITIN που πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης στις 26 και 27 Ιουνίου 2017.
5. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο 2ο Επιτόπιο Περιφερειακό Εργαστήριο που
πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στις 22-5-2017 από το ΥΠΠΕΘ με θέμα:
«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα».
6. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε Συνάντηση Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 21-3-2017 από την Α.ΔΙ.Π. με θέμα: «Αποτίμηση και
προγραμματισμός δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας».
7. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά
το διάστημα 12 και 13 Δεκεμβρίου 2016 από την ENQA (European Association
for Quality Assurance in Higher Education) σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. με
θέμα: «Social dimension of e-learning – Addressing challenges through QA».
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προδιαγραφές για τη δημιουργία ιστοσελίδας και ΟΠΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Οδηγός υπολογισμού Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Οδηγός για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου
Διδάσκοντα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Οδηγός για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της μεθοδολογίας και
των δεικτών/κριτηρίων που χρησιμοποιούν γνωστοί οργανισμοί, προκειμένου να
αξιολογήσουν Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να δημοσιεύσουν λίστες με την
παγκόσμια κατάταξη αυτών. Πρόκειται για μια διαδικτυακή έρευνα μέσα από τις
ιστοσελίδες των οργανισμών αυτών, όπου ταυτόχρονα, εξετάστηκε και η θέση των
Ελληνικών Πανεπιστημίων και κυρίως του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
στις κατατάξεις αυτές. Πέντε από τις πιο γνωστές κατατάξεις μελετήθηκαν και συγκεκριμένα οι Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World
University Rankings, Quacquarelli Symonds World University Rankings, SCImago
Institutions Ranking, Ranking Web of Universities.
Η έρευνα έδειξε πως οι κατατάξεις αυτές προκύπτουν μέσα από υποκειμενικά
κριτήρια που επιλέγονται αυθαίρετα από τους διάφορους οργανισμούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι πηγές των απαραίτητων δεδομένων είναι από το διαδίκτυο, θέτοντας έτσι την αξιοπιστία τους υπό αμφισβήτηση. Η θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις κατατάξεις αυτές ποικίλει, με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης να
απουσιάζει στις περισσότερες από αυτές.
Σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της θέσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης στις παγκόσμιες κατατάξεις των Ιδρυμάτων φαίνεται να αποτελεί η ενίσχυση
της προβολής και της δημοσιότητας του Ιδρύματος μέσω του διαδικτύου. Η εξωστρέφεια του Ιδρύματος και η προβολή του χαρακτήρα του και των δράσεών του
στην Αγγλική γλώσσα μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή, αυξάνοντας πολλούς από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων στις κατατάξεις αυτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 1

2.

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES ................................... 2
2.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην ARWU ............................ 2
2.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της ARWU ................... 3
2.3. Πηγές δεδομένων της ARWU .......................................................................... 5
2.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην ARWU ........................................................... 5

3.

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS......... 8
3.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην THE ................................. 8
3.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της THE ........................ 9
3.3. Πηγές δεδομένων της THE............................................................................. 11
3.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην THE .............................................................. 11

4.

QUACQUARELLI SYMONDS WORLD UNIVERSITY RANKINGS ........ 13
4.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην QS .................................. 13
4.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της QS ......................... 14
4.3. Πηγές δεδομένων της QS................................................................................ 15
4.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην QS ................................................................. 15

5.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKING .......................................................... 18
5.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην SIR ................................. 18
5.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της SIR ........................ 18
5.3. Πηγές δεδομένων της SIR ............................................................................... 21
5.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην SIR ................................................................ 22

6.

RANKING WEB OF UNIVERSITIES ................................................................ 24
6.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην Webometrics ................ 24
6.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της Webometrics ....... 25

i

6.3. Πηγές δεδομένων της Webometrics ............................................................. 25
6.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην Webometrics ............................................... 26
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................ 30

8.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 33

ii

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο γενικότερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αλλά και του ανταγωνισμού
που έχει πλέον επεκταθεί και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Ιδρυμάτων, διάφοροι οργανισμοί δημοσιεύουν διεθνείς πίνακες κατάταξης των Πανεπιστημίων. Οι κατατάξεις αυτές προκύπτουν έπειτα από την αξιολόγηση διαφόρων
αυθαίρετων κριτηρίων, τα οποία διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό. Οι πιο
δημοφιλείς οργανισμοί/κατατάξεις, που αποτέλεσαν και το αντικείμενο μελέτης της
παρούσας εργασίας, είναι:
 Academic Ranking of World Universities ή Shanghai Ranking
 Times Higher Education World University Rankings
 Quacquarelli Symonds World University Rankings
 SCImago Institutions Ranking
 Ranking Web of Universities ή Webometrics
Σε καθένα από τα κεφάλαια που ακολουθούν (Κεφάλαια 2-6) περιγράφεται ξεχωριστά και ένας από τους πέντε πιο δημοφιλείς οργανισμούς που δημοσιεύουν πίνακες κατάταξης των Πανεπιστημίων σε παγκόσμια κλίμακα. Αναλύονται τα κριτήρια/δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται και οι πηγές από τις οποίες αντλούνται τα δεδομένα. Παράλληλα, δίνεται και μια εικόνα της παρουσίας ή μη των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
και κυρίως του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στους πίνακες αυτούς τα τελευταία έτη.
Τέλος, συνοψίζονται τα κύρια σημεία της έρευνας και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης (Κεφάλαιο 7).
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2.

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES

Ο πίνακας κατάταξης Academic Ranking of World Universities (εφεξής ARWU)
καθορίζεται από ερευνητές του Κέντρου για τα Παγκόσμιας-κλάσης Πανεπιστήμια
(Center for World-Class Universities) του Πανεπιστημίου Shanghai Jiao Tong University. Ιστορικά αποτελεί την πρώτη λίστα κατάταξης (από το 2003) του είδους και δημοσιεύεται από έναν πλήρως ανεξάρτητο και μη-κυβερνητικό οργανισμό πληροφόρησης στην ανώτερη εκπαίδευση, τον ShanghaiRanking Consultancy. Ο πίνακας κατάταξης δημοσιεύει σε ετήσια βάση τα 500 καλύτερα Ιδρύματα έπειτα από αξιολόγηση
περίπου 1200 ιδρυμάτων χρησιμοποιώντας έξι (6) δείκτες, όπως αναλύονται στη συνέχεια (ARWU, 2016).

2.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην ARWU
Η ARWU λαμβάνει υπόψη της κάθε Πανεπιστήμιο που έχει στα μέλη του νικητές βραβείου Nobel (Nobel laureates), βραβευμένους στο πεδίο των Μαθηματικών
(fields medalist), ερευνητές υψηλής απήχησης (highly cited researchers) ή που έχουν
δημοσιεύσει στα περιοδικά Nature και Science. Παράλληλα, στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται και Πανεπιστήμια με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων που εμφανίζονται στις βάσεις δεδομένων Science Citation Index-Expanded (SCIE) και στο Social
Science Citation Index (SSCI).

2

2.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της ARWU
Τα κριτήρια/δείκτες που χρησιμοποιεί η ARWU για την αξιολόγηση των
Πανεπιστημίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1. Για κάθε δείκτη, το Ίδρυμα με τη
μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει την τιμή 100 και για τα Ιδρύματα που ακολουθούν η τιμή
του εκάστοτε δείκτη υπολογίζεται ως ποσοστό του υψηλότερου σκορ.
Πίνακας 2-1. Δείκτες που χρησιμοποιεί η ARWU για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων

Ποιότητα στην εκπαίδευση

Δείκτης

Αριθμός αποφοίτων που
έχουν λάβει βραβεία Nobel ή Fields Medals

Ποιότητα του Ιδρύματος

Κριτήρια

Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που
έχουν λάβει βραβεία Nobel ή Fields Medals

Περιγραφή/Ορισμός Δείκτη
Ως απόφοιτοι ενός Ιδρύματος
θεωρούνται όσοι έχουν λάβει
πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από αυτό. Ανάλογα
με την περίοδο που λήφθηκε
το πτυχίο δίνεται διαφορετική
βαρύτητα στο δείκτη (π.χ.
100% για απόφοιτους που πήραν πτυχίο στο διάστημα
2001-2010, 90% στην περίοδο
1991-2000, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που ένας απόφοιτος έχει
πάρει περισσότερα από ένα
πτυχία, τότε στον υπολογισμό
του δείκτη λαμβάνεται υπόψη
μόνο μία φορά
Τα βραβεία Nobel αφορούν
στα πεδία της Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής και Οικονομικών,
ενώ το Fields Medal στα Μαθηματικά. Ανάλογα με την
περίοδο που απονεμήθηκε το
βραβείο δίνεται διαφορετική
βαρύτητα στο δείκτη (π.χ.
100% για νικητές μετά το 2011,
90% την περίοδο 2001-2010,
κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που ένας
νικητής ανήκει σε περισσότερα
από ένα Ιδρύματα, τότε δίνεται αντίστοιχο ποσοστό σε καθένα από τα Ιδρύματα αυτά.
Αν ένα βραβείο Nobel μοιρά-

Βαρύτητα
(%)

10

20

3

Επίδοση ανά άτομο

Ποιότητα στην Έρευνα

Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που
συμπεριλαμβάνονται σε
λίστες ερευνητών με πολύ
μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών σε 21 ευρείς θεματικές κατηγορίες

1

Αριθμός δημοσιεύσεων
στα περιοδικά Nature και
Science1

ζεται από πολλούς, τότε το κάθε Ίδρυμα λαμβάνει στον υπολογισμό του δείκτη το αντίστοιχο ποσοστό.
Οι ερευνητές με τις υψηλότερες ετερο-αναφορές δημοσιεύονται από την Thomson Reuters. Στον υπολογισμό του
δείκτη λαμβάνεται υπόψη μόνο το κύριο Ίδρυμα στο οποίο
ανήκει ο ερευνητής (primary
affiliation) (στη νέα λίστα - μετά το 2014 - της Thomson Reuters)
Λαμβάνονται υπόψη μόνο
δημοσιεύσεις τύπου “Article”
της τελευταίας πενταετίας. Δίνεται διαφορετική βαρύτητα
στον υπολογισμό του δείκτη
για τα διάφορα Ιδρύματα, ανάλογα με τη σειρά που αυτά
εμφανίζονται σε μία δημοσίευση, σύμφωνα με τη σειρά
των ονομάτων των συγγραφέων

20

20

Αριθμός δημοσιεύσεων
που περιλαμβάνονται στις
βάσεις δεδομένων SCI &
SSCI

Λαμβάνονται υπόψη μόνο
δημοσιεύσεις τύπου “Article”
του προηγούμενου έτους

20

Κανονικοποιημένη ακαδημαϊκή επίδοση (ανά μέλος Δ.Ε.Π.)

Υπολογίζεται από το λόγο του
αθροίσματος των τιμών των
παραπάνω πέντε δεικτών προς
τον αριθμό των ισοδύναμων
πλήρους απασχόλησης ακαδημαϊκών

10

Σε Ιδρύματα που ειδικέυονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ο δείκτης αυτός δεν
λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό της βαρύτητάς του κατανέμεται στους υπόλοιπους δείκτες.
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2.3. Πηγές δεδομένων της ARWU
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από την ARWU για την αξιολόγηση των
Πανεπιστημίων λαμβάνονται αποκλειστικά από τρίτες πηγές και όχι από τα
Πανεπιστήμια. Ο Πίνακας 2-2 δείχνει τις πηγές των απαραίτητων δεδομένων για τον
υπολογισμό των δεικτών.
Πίνακας 2-2. Πηγές δεδομένων για τον υπολογισμό των δεικτών που χρησιμοποιεί η ARWU

Δείκτης

Πηγή δεδομένων

Νικητές βραβείων Nobel

http://nobelprize.org/

Νικητές βραβείων Fields
Medals
Ερευνητές με υψηλό αριθμό ετερο-αναφορών
Δημοσιεύσεις στα περιοδικά Nature και Science
Δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο Science
Citation Index-Expanded
και στο Social Science
Citation Index

Άλλα στοιχεία

http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners
http://www.highlycited.com/
http://www.webofknowledge.com/

http://www.webofknowledge.com/

Συλλέγονται από εθνικούς κυβερνητικούς οργανισμούς,
όπως τα: Υπουργείο Παιδείας (National Ministry of
Education), Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (National Bureau of
Statistics), Εθνικό Σύλλογο Πανεπιστημίων και Κολλεγίων
(National Association of Universities and Colleges), Εθνικές
Σύνοδοι Πρυτάνεων (National Rector's Conference).

2.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην ARWU
Στο Σχήμα 2-1 απεικονίζονται τα Ελληνικά Ιδρύματα που εμφανίζονται στην
κατάταξη της ARWU το 2016. Τα μοναδικά Ελληνικά Ιδρύματα που παρατηρούνται
είναι:
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Πανεπιστήμιο Πάτρας
 Πανεπιστήμιο Κρήτης
5

 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Σχήμα 2-1. Ελληνικά Ιδρύματα που εμφανίζονται στις λίστες κατάταξης της ARWU το 2016

Κάποια από τα παραπάνω Ιδρύματα έχουν βρεθεί τουλάχιστον μία φορά στις λίστες
της παγκόσμιας κατάταξης της ARWU από το 2003 μέχρι σήμερα και για το λόγο
αυτό διατηρείται στον ιστότοπο της ARWU και ιστορικό, βάση του οποίου μπορεί
κανείς να δει την κατάταξή τους σε κάποιο έτος αναφοράς (Σχήμα 2-2).
Δυστυχώς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν εμφανίζεται σε καμία από
τις λίστες της ARWU από το 2003 μέχρι σήμερα, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται
στην απουσία τμημάτων θετικών ή/και φυσικών επιστημών, μιας και η ARWU δίνει
μεγάλη έμφαση σε Πανεπιστήμια τέτοιου προσανατολισμού.
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Σχήμα 2-2. Παράδειγμα ιστορικού/αρχείου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
στις λίστες κατάταξης της ARWU
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3.

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY

RANKINGS

Η κατάταξη Times Higher Education World University Rankings (εφεξής THE)
δημοσιεύεται από το Βρετανικό περιοδικό Times Higher Education. Την περίοδο 20042009 η κατάταξη των πανεπιστημίων εξαγόταν σε συνεργασία με την Quacquarelli
Symonds (QS). Ωστόσο, το 2010 η συνεργασία διακόπηκε με αποτέλεσμα η THE να
υιοθετήσει

νέα

μεθοδολογία,

βασισμένη

σε

δεκατρείς

(13)

δείκτες

που

κατηγοριουποιούνται σε πέντε (5) βασικές περιοχές. Η ΤΗΕ δημοσιεύει λίστα με τα
800 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο σε ετήσια βάση (THE, 2016).

3.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην THE
Δεν είναι πλήρως σαφές με ποια κριτήρια τα Ιδρύματα λαμβάνονται υπόψη
στην αξιολόγηση της ΤΗΕ, αλλά δηλώνεται ρητά ποια πανεπιστήμια αποκλείονται
από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη ΤΗΕ, ένα Ίδρυμα εξαιρείται από
την αξιολόγηση αν (κατάταξη 2016-2017):
 δεν διδάσκονται προπτυχιακοί φοιτητές
 ο προσανατολισμός του είναι πολύ “στενός” θεματικά (αν το 80% ή περισσότερο της
δραστηριότητάς του αφορά αποκλειστικά μία από τις οκτώ θεματικές περιοχές)
 οι συνολικές δημοσιεύσεις την περίοδο 2011-2015 (πενταετία πριν το έτος αξιολόγησης) ήταν συνολικά λιγότερες από 1000 και λιγότερες από 150 ανά έτος
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3.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της THE
Τα κριτήρια/δείκτες που χρησιμοποιεί η THE για την αξιολόγηση των
Πανεπιστημίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-1. Για τον υπολογισμό του
συνολικού βαθμού ενός Ιδρύματος, υπολογίζονται αρχικά για τα διαφορετικά σετ
δεδομένων τα "Z-scores", τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη μέση τιμή και την τυπική
απόκλιση μια κατανομής. Με τον τρόπο αυτό γίνεται κανονικοποίηση των
δεδομένων και επιτρέπεται η σύγκριση διαφορετικού τύπου δεδομένων με μια κοινή
κλίμακα. Ο τελικός βαθμός του κάθε Ιδρύματος προκύπτει με τη μετατροπή των Zscores σε σκορ αθροιστικής πιθανότητας (cumulative probability score) και
προκύπτει η τελική κατάταξη. Τονίζεται ότι λόγω αλλαγής του τρόπου συλλογής
κάποιων δεδομένων θα πρέπει να αποφεύγεται απευθείας σύγκριση των κατατάξεων
μετά το 2015-2016 με τα προηγούμενα έτη.
Πίνακας 3-1. Δείκτες που χρησιμοποιεί η THE για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων το 2016-2017

Κριτήρια

Δείκτης

Περιγραφή/Ορισμός Δείκτη

Φήμη ιδρύματος ως προς τη
διδασκαλία

Προκύπτει από ερωτηματολόγια
της Elsevier προς ακαδημαϊκούς
Δείχνει την ποιότητα διδασκαλίας, μιας και δηλώνει την προσοχή που μπορούν να αφιερώνουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. στους φοιτητές
Δηλώνει την ικανότητα του Ιδρύματος να έχει ένα εκπαιδευτικό/διδακτικό περιβάλλον με
ερευνητική κατεύθυνση
Δείχνει την αφοσίωση των μελών
Δ.Ε.Π. προς τους μελλοντικούς
ακαδημαϊκούς. Ο δείκτης κανονικοποιείται, ώστε να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό επιστημονικό προφίλ του κάθε Ιδρύματος
Είναι ένδειξη της συνολικής κατάστασης του Ιδρύματος και της
ποιότητας των υποδομών του

Διδασκαλία

Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών ανά μέλος Δ.Ε.Π.

Λόγος διδακτορικών τίτλων
προς προπτυχιακούς τίτλους

Αριθμός εκπονημένων διδακτορικών ανά μέλος Δ.Ε.Π.

Έρευνα

Έσοδα (από διδασκαλία) ανά
μέλος Δ.Ε.Π.
Φήμη ιδρύματος ως προς την
έρευνα

Προκύπτει από ερωτηματολόγια
της Elsevier προς ακαδημαϊκούς

Βαρύτητα
(%)
15.00

4.50

2.25

6.00

2.25

18.00
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Έσοδα (από έρευνα) ανά μέλος Δ.Ε.Π.

6.00

Ερευνητική απήχηση /ετερο-αναφορές

6.00

Κανονικοποιημένος μέσος
όρος ετερο-αναφορών σε εργασίες των μελών Δ.Ε.Π.

Οι ετερο-αναφορές υπολογίζονται από τις εργασίες που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων
του Scopus. Ο δείκτης υπολογίζεται για τα προηγούμενα πέντε
έτη

30.00

Έσοδα από ιδιωτικό τομέα

Αριθμός δημοσιεύσεων ανά
μέλος Δ.Ε.Π.

Ο δείκτης κανονικοποιείται, ώστε να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό επιστημονικό προφίλ του
κάθε Ιδρύματος, μιας και οι ερευνητικές επιχορηγήσεις σε ορισμένα επιστημονικά πεδία
(π.χ. μηχανική) είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλα (π.χ. κοινωνικές επιστήμες)
Οι δημοσιεύσεις που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο Scopus

Έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα (από έρευνα) ανά μέλος
Δ.Ε.Π.

Αποτελεί δείκτη της καινοτομίας
και δηλώνει κατά πόσο η παραγόμενη γνώση μπορεί να εφαρμοσθεί στη βιομηχανία/αγορά

2.50

Διεθνής διάσταση

Λόγος αλλοδαπών φοιτητών
προς ημεδαπούς φοιτητές
Λόγος μελών Δ.Ε.Π. από την
αλλοδαπή σε σχέση με την
ημεδαπή

Ποσοστό ερευνητικών εργασιών με συν-συγγραφείς από
την αλλοδαπή

Δείχνει την ικανότητα του Ιδρύματος να προσελκύει φοιτητές
από το εξωτερικό
Βασίζεται στο ότι τα κορυφαία
πανεπιστήμια προσελκύουν και
τους καλύτερους ακαδημαϊκούς
διεθνώς
Υπολογίζεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων στις οποίες υπάρχει
τουλάχιστον ένας συνσυγγραφέας από το εξωτερικό. Ο
δείκτης υπολογίζεται για τα
προηγούμενα πέντε έτη

2.50

2.50

2.50
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3.3. Πηγές δεδομένων της THE
Εκτός από τα δεδομένα που αφορούν στις δημοσιεύσεις (τα οποία συλλέγονται
από το Scopus), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της THE, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, παρέχονται από τα ίδια τα Ιδρύματα, τα
οποία δίνουν και την εξουσιοδότηση για τη χρήση τους. Στις σπάνιες περιπτώσεις
όπου κάποιο στοιχείο λείπει και επηρεάζει μόνο μικρής βαρύτητας δείκτες, όπως “έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα”, τότε ως τιμή λαμβάνεται μια εκτίμηση μεταξύ της μέσης
τιμής των άλλων δεικτών και της χαμηλότερης τιμής. Με τον τρόπο αυτό, δεν τιμωρείται ένα Ίδρυμα με μια μηδενική τιμή για δεδομένα που είτε παραβλέπει είτε δεν
παρέχει, αλλά και δεν επιβραβεύεται για την απόκρυψή τους.

3.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην THE
Στην παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων της ΤΗΕ, κανένα Ελληνικό
Πανεπιστήμιο δεν εμφανίζεται για τα έτη από 2010-2011 έως 2014-2015 εκτός από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ωστόσο, στην κατάταξη 2015-2016 και 2016-2017 (Σχήμα 3-1)
εμφανίζονται και άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά όχι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:
 Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Πανεπιστήμιο Πάτρας
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Σχήμα 3-1. Ελληνικά Ιδρύματα που εμφανίζονται στις λίστες κατάταξης της ΤΗΕ
(κατάταξη 2016-2017)
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4.

QUACQUARELLI SYMONDS WORLD UNIVERSITY

RANKINGS

Η κατάταξη Quacquarelli Symonds World University Rankings (εφεξής QS) εκδίδεται από την Quacquarelli Symonds από το 2004. Αξιολογεί περισσότερα από 3000 Ιδρύματα και δημοσιεύει τα 900 καλύτερα (τα πρώτα 400 ξεχωριστά και τα επόμενα
ανά ομάδες), χρησιμοποιώντας έξι (6) δείκτες που αφορούν σε τέσσερεις (4) περιοχές
ενδιαφέροντος για τους φοιτητές. Κύριος σκοπός της κατάταξης είναι να ενημερώσει
τους φοιτητές και να τους βοηθήσει να επιλέξουν το καταλληλότερο Ίδρυμα για τις
σπουδές τους (QS, 2016).

4.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην QS
Προκειμένου ένα Ίδρυμα να αξιολογηθεί και να είναι υποψήφιο για τη λίστα
της παγκόσμιας κατάταξης των Πανεπιστημίων της QS θα πρέπει να υπάρχουν κύκλοι σπουδών πολλαπλών επιπέδων, δηλαδή προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διδάσκονται μαθήματα σε τουλάχιστον δύο από τις
πέντε θεματικές περιοχές (ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνη, μηχανική και τεχνολογία, κοινωνικές επιστήμες και διοίκηση, φυσικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής και
ιατρική).
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4.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της QS
Στον Πίνακα 4-1, παρουσιάζονται οι δείκτες που χρησιμοποιεί η QS για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων.
Πίνακας 4-1. Δείκτες που χρησιμοποιεί η QS για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων

Διδασκαλία & Έρευνα

Φήμη εργοδοτών

Λόγος φοιτητών προς μέλη Δ.Ε.Π.

Διεθνής
διάσταση

Έρευνα

Ακαδημαϊκή φήμη ιδρύματος

Δυνατότητα εύρεσης εργασίας

Δείκτης

Διδασκαλία

Κριτήρια

Περιγραφή/Ορισμός Δείκτη
Προκύπτει από ερωτηματολόγια προς ακαδημαϊκούς. Χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες απαντήσεις. Δεν μπορεί να
ψηφίσει κάποιος το Ίδρυμα
στο οποίο ανήκει. Στον υπολογισμό του δείκτη δίνεται βαρύτητα 85% σε διεθνές επίπεδο
και 15% σε τοπικό
Προκύπτει από ερωτηματολόγια προς εργοδότες σχετικά με
την ποιότητα των αποφοίτων.
Στον υπολογισμό του δείκτη
δίνεται βαρύτητα 70% σε διεθνές επίπεδο και 30% σε τοπικό
Δηλώνει τη δυνατότητα αφοσίωσης των ακαδημαϊκών στη
διδασκαλία. Αν είναι δυνατόν,
λαμβάνεται υπόψη μόνο το
διδακτικό και όχι το ερευνητικό προσωπικό

Βαρύτητα
(%)

40

10

20

Αριθμός ετερο-αναφορών
ανά μέλος ΔΕΠ

Λαμβάνονται υπόψη οι ετεροαναφορές των τελευταίων πέντε ετών όπως λαμβάνονται
από το Scopus.

20

Ποσοστό αλλοδαπών μελών Δ.Ε.Π.

Τα καλύτερα Ιδρύματα προσελκύουν και περισσότερους
αλλοδαπούς ακαδημαϊκούς

5

Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών

Τα καλύτερα Ιδρύματα προσελκύουν και περισσότερους
αλλοδαπούς φοιτητές

5
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4.3. Πηγές δεδομένων της QS
Οι πηγές των δεδομένων της QS ποικίλουν ανάλογα με το είδος τους και το δείκτη στον οποίο αφορούν. Στον Πίνακα 4-2 παρουσιάζονται οι κυριότερες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιεί η QS για τον υπολογισμό των απαραίτητων δεικτών.
Πίνακας 4-2. Πηγές δεδομένων για τον υπολογισμό των δεικτών που χρησιμοποιεί η QS

Στοιχεία

Πηγή δεδομένων

Ακαδημαϊκή φήμη ιδρύματος

Ερωτηματολόγια προς ακαδημαϊκούς. Δεν διευκρινίζεται
με ποια κριτήρια αυτοί επιλέγονται

Αριθμός ετερο-αναφορών

http://www.scopus.com/

Φήμη εργοδοτών

Αριθμός φοιτητών (ημεδαπών
και αλλοδαπών), αριθμός μελών Δ.Ε.Π. (ημεδαπών και
αλλοδαπών)

Ερωτηματολόγια προς εργοδότες όπως αυτοί προκύπτουν:
 από προηγούμενες συμμετοχές (από το 2004)
 βάσεις δεδομένων της QS
 συνεργάτες της QS
 προτεινόμενες λίστες από τα Ιδρύματα
Τα δεδομένα συλλέγονται και από τα ίδια τα Ιδρύματα,
αλλά και από κυβερνητικούς οργανισμούς, ιστότοπους και
τρίτες πηγές. Για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεδομένα
συλλέγονται από οργανισμούς, όπως τα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religious Affairs - www.minedu.gov.gr) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (National Statistical Service of Greece www.statistics.gr). Όπου είναι δυνατό γίνεται διασταύρωση των δεδομένων από πολλαπλές πηγές

4.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην QS
Στις λίστες κατάταξης της QS το 2016-2017 εμφανίζονται μόνο έξι Ελληνικά Ιδρύματα (Σχήμα 4-1):
 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Πανεπιστήμιο Πατρών
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Σχήμα 4-1. Ελληνικά Ιδρύματα που εμφανίζονται στις λίστες κατάταξης της QS
(κατάταξη 2016-2017)

Ωστόσο, από μια αναζήτηση προκύπτει ότι αξιολογούνται περισσότερα Ελληνικά Ιδρύματα τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 4-2. Εντούτοις, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν εμφανίζεται ούτε μεταξύ αυτών των Ιδρυμάτων που αξιολογούνται από την QS.
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Σχήμα 4-2. Ελληνικά Ιδρύματα που αξιολογούνται από την QS
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5.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKING

Η SCImago Institutions Rankings (εφεξής SIR) δεν αξιολογεί μόνο Πανεπιστήμια,
αλλά και δημόσιους οργανισμούς (π.χ. ερευνητικά κέντρα) ή/και νοσοκομεία που
παράγουν ερευνητικό έργο. Κύριος στόχος της SIR δεν είναι η κατάταξη των Ιδρυμάτων όπως των υπόλοιπων οργανισμών, ώστε να αναδειχθούν τα καλύτερα, αλλά εστιάζει στο χαρακτηρισμό της παραγόμενης έρευνας των διαφόρων Ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με τη SIR, οι προκύπτοντες βιβλιομετρικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Ιδρύματα για την ανάλυση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων της έρευνάς τους (SIR, 2016).

5.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην SIR
Το μόνο κριτήριο σύμφωνα με το οποίο επιλέγονται τα διάφορα Ιδρύματα για
αξιολόγηση στη SIR είναι να παρουσιάζουν ερευνητική δραστηριότητα και να εμφανίζουν περισσότερες από 100 δημοσιευμένες εργασίες στη βάση δεδομένων του Scopus κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους από αυτό της αξιολόγησης.

5.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της SIR
Η SIR χρησιμοποιεί δεκατρείς (13) δείκτες που καλύπτουν τις περιοχές της έρευνας, της καινοτομίας και της παρουσίας/προβολής στο διαδίκτυο και υπολογίζονται για την τελευταία πενταετία. Με τον τρόπο αυτό, αντικατοπτρίζονται τα επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι δείκτες δίνονται στον Πίνακα 5-1 και κατά τον υπολογισμό τους γίνεται κα18

νονικοποίηση στην κλίμακα 0-100. Επίσης, αξίζει να τονιστεί πως οι δείκτες που υιοθετούνται είναι είτε εξαρτώμενοι είτε ανεξάρτητοι από το μέγεθος των Ιδρυμάτων,
ώστε να γίνεται δυνατή η σύγκριση Πανεπιστημίων διαφορετικού μεγέθους. Είναι
φανερό πως δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η διδασκαλία, οι υποδομές και άλλα
χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αλλά μόνο η ερευνητική του δραστηριότητα. Παράλληλα, δεν υπολογίζεται ένας τελικός βαθμός λαμβάνοντας υπόψη
συνολικά όλους τους δείκτες προσδίδοντάς τους κάποιο συντελεστή βαρύτητας, αλλά
ανακοινώνεται ξεχωριστή λίστα κατάταξης για κάθε έναν από αυτούς.
Πίνακας 5-1. Δείκτες που χρησιμοποιεί η SIR για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων

Κριτήρια

Δείκτης
Παραγωγή
(output)

Έρευνα

Διεθνείς συνεργασίες
(international collaboration)

Κανονικοποιημένη απήχηση
(normalized impact)

Περιγραφή/Ορισμός Δείκτη

Βαρύτητα
(%)

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων
που εμφανίζονται στο Scopus (δείκτης
εξαρτώμενος του μεγέθους του Ιδρύματος)
Ποσοστό δημοσιεύσεων που προκύπτουν σε συνεργασία με Ιδρύματα
της αλλοδαπής. Ελέγχεται αν στις
δημοσιεύσεις υπάρχουν συγγραφείς
από άλλες χώρες (affiliations)
(δείκτης εξαρτώμενος του μεγέθους του
Ιδρύματος)
Η κανονικοποίηση πραγματοποιείται στις αναφορές των δημοσιεύσεων
και δείχνει τη σχέση μεταξύ της μέσης
επιστημονικής απήχησης του Ιδρύματος και της αντίστοιχης διεθνούς
μέσης απήχησης, η οποία εκφράζεται
με την τιμή 1 (π.χ. τιμή 0.8 για ένα
Πανεπιστήμιο σημαίνει ότι οι αναφορές του υστερούν κατά 20% σε
σχέση με το διεθνή μέσο όρο) (δείκτης
μη-εξαρτώμενος του μεγέθους του Ιδρύματος)
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2

13

19

Δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας
(high quality publications-Q1)

Αριστεία
(excellence)

Επιστημονικός συντονισμός/επίβλεψη
(scientific leadership)

Αριστεία με συντονισμό/επίβλεψη
(excellence with leadership)

Καινοτομία

Δεξαμενή επιστημονικών ταλέντων
(scientific talent pool)

Καινοτόμος γνώση
(innovative knowledge)

Ποσοστό των δημοσιεύσεων που δημοσιεύονται σε περιοδικά που ανήκουν στο 25% των κορυφαίων στον
κόσμο, όπως κατατάσσονται από την
SCImago Journal Rank (SJRII) (δείκτης εξαρτώμενος του μεγέθους του Ιδρύματος)
Εκφράζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που ανήκουν στο 10% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές (most cited) (δείκτης εξαρτώμενος
του μεγέθους του Ιδρύματος)
Εκφράζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων στις οποίες ο συγγραφέας του
εκάστοτε Πανεπιστημίου είναι ο κύριος συντονιστής (corresponding author) (δείκτης εξαρτώμενος του μεγέθους
του Ιδρύματος)
Αριθμός των δημοσιεύσεων που έχουν υπολογιστεί στο δείκτη «αριστεία» στις οποίες ο συγγραφέας του εκάστοτε Πανεπιστημίου είναι ο κύριος
συντονιστής (corresponding author)
(δείκτης εξαρτώμενος του μεγέθους του
Ιδρύματος)
Συνολικός αριθμός ξεχωριστών συγγραφέων από ένα Ίδρυμα στις συνολικές δημοσιεύσεις μιας περιόδου
αναφοράς (δείκτης εξαρτώμενος του
μεγέθους του Ιδρύματος)

2

2

5

13

5

Αριθμός των δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε πατέντες, όπως εμφανίζονται στην PATSTAT (δείκτης εξαρτώμενος του μεγέθους του Ιδρύματος)
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Διαδίκτυο

Τεχνολογική απήχηση
(technological impact)

Μέγεθος στο διαδίκτυο
(web size)
Εισερχόμενοι σύνδεσμοι στον
τομέα
(domain’s inbound links)

Ποσοστό των δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε πατέντες από το σύνολο των δημοσιεύσεων στις παρακάτω περιοχές:
Γεωπονία και βιολογικές επιστήμες, Βιοχημεία, Γενετική και μοριακή βιολογία,
Χημική μηχανική, Πληροφορική, Γεωλογία, Ενέργεια, Μηχανική, Περιβαλλοντολογία, Επαγγέλματα υγείας, Ανοσολογία και μικροβιολογία, Επιστήμη υλικών,
Μαθηματικά, Ιατρική, Φαρμακολογία,
Διεπιστημονικές, Νευρολογία, Νοσηλευτική, Τοξικολογία και φαρμακευτική, Φυσική και αστρονομία, Κοινωνικές επιστήμες, Κτηνιατρική, όπως εμφανίζονται
στην PATSTAT. (δείκτης μηεξαρτώμενος του μεγέθους του Ιδρύματος)
Αριθμός ιστοσελίδων που συνδέονται
με την ιστοσελίδα (URL) του Ιδρύματος σύμφωνα με την Google (δείκτης
εξαρτώμενος του μεγέθους του Ιδρύματος)
Αριθμός εισερχόμενων συνδέσμων
στον τομέα του Ιδρύματος σύμφωνα
με την ahrefs (δείκτης εξαρτώμενος του
μεγέθους του Ιδρύματος)

5

5

15

5.3. Πηγές δεδομένων της SIR
Οι πηγές των απαραίτητων δεδομένων είναι αποκλειστικά διαδικτυακές και έχουν ήδη αναφερθεί στον Πίνακα 5-1. Συνοψίζοντας, οι κύριες πηγές των δεδομένων
της SIR είναι:
 www.scopus.com (Scopus)
 https://ahrefs.com (ahrefs)
 www.epo.org (PATSTAT)
 www.google.com (Google)
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5.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην SIR
Στις κατατάξεις της SIR εμφανίζεται μεγάλος αριθμός των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα τα Πανεπιστήμια που αξιολογούνται από το 2009 είναι:
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 Πολυτεχνείο Κρήτης
 Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Πανεπιστήμιο Πατρών
 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το 2011 στα αξιολογούμενα Ελληνικά Πανεπιστήμια της SIR προστέθηκε και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ το 2014 προστέθηκε και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στη λίστα των αξιολογημένων Ιδρυμάτων εμφανίζονται και τα:
 ΤΕΙ Κρήτης
 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 ΤΕΙ Αθηνών
Στο Σχήμα 5-1, παρουσιάζεται η θέση του Δ.Π.Θ. σε διεθνή κλίμακα σύμφωνα
με την SIR για τους διάφορους δείκτες (όπως δίνονται στον Πίνακα 5-1) για τα διάφορα έτη (περίοδος 2009-2016). Πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η θέση
που αναγράφεται δεν είναι η πραγματική, μιας και υπάρχει περίπτωση στην ίδια θέση να ανήκουν και άλλα Ιδρύματα, λόγω ισοβαθμίας στον εκάστοτε δείκτη.
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Σχήμα 5-1. Αποτέλεσμα αναζήτησης για το Δ.Π.Θ. στην ιστοσελίδα της SIR
(Οι τιμές δηλώνουν τη θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε διαφορετικά έτη ξεκινώντας από το 2009αριστερά- και καταλήγοντας στο 2016-δεξιά)
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6.

RANKING WEB OF UNIVERSITIES

Η Ranking Web or Webometrics of Universities (εφεξής Webometrics) αξιολογεί ένα
μεγάλο αριθμό Ιδρυμάτων, δίνοντας ωστόσο έμφαση κυρίως στην παρουσία των Ιδρυμάτων στο διαδίκτυο, όπως και η SIR. Η Webometrics δημοσιεύει λίστες κατάταξης από το 2004 με συχνότητα δύο φορές ετησίως, ενώ την αξιολόγηση επιμελείται το
Cybermetrics Lab που ανήκει σε ένα μη-κερδοσκοπικό ινστιτούτο, το Spanish National
Research Council, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας
(Webometrics, 2016).

6.1. Επιλογή των προς αξιολόγηση Ιδρυμάτων στην Webometrics
Σύμφωνα με τη Webometrics τα Ιδρύματα που αξιολογούνται είναι περισσότερα από 20000, χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια. Το βασικότερο ίσως κριτήριο είναι το Ίδρυμα να έχει παρουσία στο διαδίκτυο και οι πληροφορίες του να είναι εύκολα προσβάσιμες. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που κάποια Ιδρύματα ακολουθούν λανθασμένες διαδικτυακές πολιτικές, όπως να έχουν περισσότερους του ενός τομείς (domains) ή να έχουν αλλάξει πρόσφατα τον κύριο τομέα τους, αλλά να
διατηρούν αρκετές πληροφορίες στον παλιό. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να
δυσχεραίνεται η αξιολόγηση ή να αποτελούν αιτία αποκλεισμού αυτών των Ιδρυμάτων από αυτήν.
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6.2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης/δείκτες της Webometrics
Οι δείκτες που χρησιμοποιεί η Webometrics για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-1.
Πίνακας 6-1. Δείκτες που χρησιμοποιεί η Webometrics για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων

Δραστηριότητα
(Activity)

Ορατότητα
(Visibility)

Κριτήρια

Δείκτης

Περιγραφή/Ορισμός Δείκτη

Βαρύτητα
(%)

Απήχηση
(impact)

Αριθμός εξωτερικών συνδέσμων (links) που εμφανίζονται
στον τομέα του Ιδρύματος.
Αποτελούν ένδειξη του κύρους, της ακαδημαϊκής απόδοσης και της αξίας των παρεχόμενων πληροφοριών ενός Ιδρύματος

50

Παρουσία
(presence)

Συνολικός αριθμός ιστοσελίδων και εγγράφων που δημοσιεύονται από τον τομέα
(domain) του ιδρύματος, όπως
εμφανίζονται στην Google

10

Ανοιχτό Επιστημονικό
Περιεχόμενο
(openness)

Αριστεία
(excellence)

Πλήθος εγγράφων του ιδρύματος (pdf, doc, docx, ppt), όπως
εμφανίζονται στην ακαδημαϊκή μηχανή αναζήτησης Google
Scholar, για την προηγούμενη
πενταετία
Ποσοστό δημοσιεύσεων του
Ιδρύματος που ανήκει στο 10%
των δημοσιεύσεων με τις
περισσότερες αναφορές σε κάθε επιστημονικό πεδίο την τελευταία πενταετία

10
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6.3. Πηγές δεδομένων της Webometrics
Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για τον υπολογισμό των δεικτών, η Webometrics τα αντλεί αποκλειστικά από τον Παγκόσμιο Ιστό. Πιο αναλυτικά, οι πηγές για
τους αντίστοιχους δείκτες περιγράφονται στον Πίνακα 6-2.
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Πίνακας 6-2. Πηγές δεδομένων για τον υπολογισμό των δεικτών που χρησιμοποιεί η Webometrics

Δείκτης

Πηγή δεδομένων

Απήχηση

www.majesticseo.com (Majestic SEO) και
http://ahrefs.com (ahrefs)

Παρουσία

www.google.com (Google)

Ανοιχτό Επιστημονικό
Περιεχόμενο

http://scholar.google.com (Google Scholar)

Αριστεία

www.scimagoir.com (Scimago group)

6.4. Ελληνικά Πανεπιστήμια στην Webometrics
Η χρήση του διαδικτύου για την εύρεση όλων των απαραίτητων πληροφοριών,
έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσοστό των Ελληνικών Ιδρυμάτων
στην κατάταξη της Webometrics. Από την άλλη μεριά όμως, εκτός από Πανεπιστήμια, εμφανίζονται στην ίδια κατάταξη και Τ.Ε.Ι., κολλέγια, σχολές ή ακαδημίες. Έτσι,
στην παγκόσμια κατάταξη της Webometrics περιλαμβάνονται συνολικά 77 Ελληνικά
Ιδρύματα, όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 6-1.
Ανάμεσα τους βρίσκεται και το Δ.Π.Θ., το οποίο βρίσκεται στην θέση 956 της
συνολικής κατάταξης για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεικτών και
την αντίστοιχη βαρύτητα του καθενός.
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Σχήμα 6-1. Θέση των Ελληνικών Ιδρυμάτων στην κατάταξη της Webometrics για το 2016
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7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι παγκόσμιες κατατάξεις των Πανεπιστημίων, όπως δημοσιεύονται από τους
διάφορους οργανισμούς, βασίζονται σε αυθαίρετους και διαφορετικούς δείκτες με
επίσης αυθαίρετη βαρύτητα ο καθένας. Η απουσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης σε πολλές από τις κατατάξεις αυτές μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των Πανεπιστημίων.
Η σύνδεση της αριστείας ενός Ιδρύματος αποκλειστικά με εξέχοντα βραβεία,
όπως τα βραβεία Νόμπελ, αυτόματα αποκλείει από τις λίστες της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστήμια που βασίζονται σε χαμηλούς προϋπολογισμούς. Η απονομή ενός τέτοιου βραβείου προϋποθέτει υψηλή χρηματοδότηση και συνεχή και έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Συνεπώς, ένας μεγάλος αριθμός Ιδρυμάτων, όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες, αδυνατεί να ικανοποιήσει το παραπάνω κριτήριο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διακριθεί, ανεξάρτητα
αν υπερέχει σε άλλους τομείς, όπως την εκπαίδευση.
Συγχρόνως, η πλειοψηφία των κατατάξεων χρησιμοποιεί πηγές δεδομένων από
το διαδίκτυο, η αξιοπιστία των οποίων είναι υπό αμφισβήτηση, ενώ τα ερωτηματολόγια που αποστέλλονται στους ακαδημαϊκούς προσδίδουν έναν τελείως υποκειμενικό χαρακτήρα σε όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται αυτοί που απαντούν στα ερωτηματολόγια είναι τελείως άγνωστα. Παράλληλα, μια τέτοια διαδικασία, όταν ο συμμετέχων δεν έχει σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη άθελά του προωθεί Ιδρύματα μεγαλύτερα τόσο σε μέγεθος όσο και σε κύ-
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ρος, αποτρέποντας λιγότερο γνωστά, αλλά ενδεχομένως πιο ποιοτικά, Ιδρύματα να
διακριθούν.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης, πως η έλλειψη τμημάτων σε ένα Ίδρυμα με κατεύθυνση στις θετικές ή/και φυσικές επιστήμες (π.χ. μαθηματικό, χημικό, φυσικό) έχει ως
αποτέλεσμα να υστερεί σημαντικά συγκριτικά με άλλα Ιδρύματα, μιας και τις περισσότερες φορές δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραγόμενη έρευνα τέτοιων επιστημονικών πεδίων. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Δ.Π.Θ., εμφανίζοντας
ενδεχομένως χαμηλότερες τιμές στους δείκτες που σχετίζονται με την έρευνα.
Ταυτόχρονα, οι δείκτες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και εξαρτώνται από
τον αριθμό των φοιτητών ή/και των μελών Δ.Ε.Π. δεν μπορούν πιθανώς να επηρεαστούν άμεσα από το Ίδρυμα, μιας και σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από πολιτικές/οικονομικές αποφάσεις.
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν κάποιοι δείκτες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν θετικά, ενισχύοντας τη θέση του Δ.Π.Θ. Είναι αυτονόητο πως η βελτίωση των
υποδομών, ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, η προμήθεια εξελιγμένων οργάνων και ο
εκσυγχρονισμός του τρόπου διδασκαλίας είναι δράσεις που θα βελτίωναν την ποιότητα του Ιδρύματος. Βέβαια, είναι γνωστό πως υπάρχει αδυναμία υλοποίησης ενός
μεγάλου ποσοστού των παραπάνω, εξαιτίας της ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης.
Αλλά ακόμα και αν η πραγματική ποιότητα στο Ίδρυμα βελτιωνόταν, αυτό δεν θα
αρκούσε για να αυξηθούν οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς
που αναφέρθηκαν.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαντικότερος όλων φαίνεται να είναι ο ρόλος της
προβολής και της δημοσιότητας του Ιδρύματος, ο οποίος φαίνεται πως είναι διττός.
Η προβολή όλων των δράσεων του Ιδρύματος, του διαθέσιμου προηγμένου εξοπλισμού και των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν τα τμήματα, των δημοσιεύσεων, των συνεργασιών με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ή/και με άλλους φορείς ή δήμους θα συμβάλλει από μόνη της σημαντικά στην αύξηση πολλών δεικτών. Ταυτόχρονα, η προβολή του Ιδρύματος θα αποτελέσει μοχλό
προσέλκυσης περισσότερων αλλοδαπών φοιτητών, αύξησης των συνεργασιών με τα
Πανεπιστήμια στο εξωτερικό και ενίσχυσης της συμμετοχής του Ιδρύματος σε περισσότερα ερευνητικά προγράμματα, αποφέροντας και περισσότερα έσοδα, βελτιώνο-
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ντας με τον τρόπο αυτό και επιπλέον δείκτες που αφορούν και τη διδασκαλία και την
έρευνα.
Εν κατακλείδι, η θέση του Δ.Π.Θ. στην Ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια
κατάταξη θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά αν υιοθετηθεί μια νέα διαδικτυακή
πολιτική (web policy), όπως τονίζεται και από την Webometrics. Η εξωστρέφεια και η
προβολή του Ιδρύματος με τη χρήση του διαδικτύου και μάλιστα στην Αγγλική
γλώσσα, ώστε όλες οι πληροφορίες να είναι πλήρως προσβάσιμες από όλους τους
φορείς/οργανισμούς/Ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να αποτελέσουν μία από
τις κύριες προτεραιότητες του Ιδρύματος.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΘ

Οδηγός για τη βελτίωση της θέσης του ΔΠΘ σε
πίνακες διεθνούς κατάταξης Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2017

0

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση του Ιδρύματός μας, η ΜΟΔΙΠ του
ΔΠΘ σε συνεδριάσεις της (αρ. 4/27-3-2017, 5/29-5-2017 και 6/26-6-2017) μελέτησε
αρκετούς από τους πίνακες κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και
δράσεις για τη βελτίωση της θέσης του ΔΠΘ στους πίνακες αυτούς.
Οι πιο γνωστοί πίνακες κατάταξης είναι:
Academic Ranking of World Universities ή Shanghai Ranking
SCImago Institutions Ranking
Ranking Web of Universities ή Webometrics
Times Higher Education World University Rankings
U-Multirank

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτική αναφορά βασικών πληροφοριών για κάθε έναν
από τους παραπάνω πίνακες κατάταξης.
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Β) ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ι) Academic Ranking of World Universities - ARWU
Ο πίνακας κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU)
διαμορφώνεται από ερευνητές του Center for World-Class Universities του
Πανεπιστημίου Shanghai Jiao Tong University. Είναι ο πρώτος ιστορικά πίνακας
κατάταξης (από το 2003) και δημοσιεύεται από τον ShanghaiRanking Consultancy,
έναν ανεξάρτητο, μη-κυβερνητικό οργανισμό πληροφόρησης στην ανώτατη
εκπαίδευση. Δημοσιεύει ετησίως τα 500 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας έξι (6)
δείκτες που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) κριτήρια.
Η ARWU λαμβάνει υπόψη της κάθε Ίδρυμα το οποίο έχει μέλη που έχουν,
εναλλακτικά, κάτι από τα παρακάτω: βραβείο Nobel (Nobel laureates), βραβείο στο
πεδίο των Μαθηματικών (fields medalist), υψηλή διεθνή απήχηση (highly cited
researchers) και δημοσιεύσεις στα περιοδικά Nature και Science. Επίσης, στην
αξιολόγηση περιλαμβάνονται και Πανεπιστήμια με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων
σε περιοδικά που είναι ενταγμένα στη βάση δεδομένων WEB OF SCIENCE (Science
Citation Index-Expanded/SCIE και Social Science Citation Index/SSCI).
Τα τελευταία χρόνια η ARWU έχει προχωρήσει σε θεματική κατάταξη των
Πανεπιστημίων στα αντικείμενα: Natural Sciences and Mathematics-SCI,
Engineering/Technology and Computer Science-ENG, Life and Agriculture SciencesLIFE, Clinical Medicine and Pharmacy-MED και Social Sciences-SOC, καθώς και σε
ειδικότερες κατατάξεις στον τομέα των μηχανικών και πιο συγκεκριμένα στους τομείς:
Chemical Engineering-CheE, Energy Science & Engineering-EnrE, Civil Engineering-CivE,
Electrical & Electronic Engineering-EleE, Mechanical Engineering-MecE, Environmental
Science & Engineering-EnvE και Materials Science & Engineering-MatE. Επιπλέον, το
2016 προχώρησε και σε στοχευμένη (special focus) κατάταξη των Ιδρυμάτων στο
αντικείμενο της επιστήμης του αθλητισμού.
Το ΔΠΘ εμφανίστηκε μόνο στην στοχευμένη κατάταξη της ARWU στο αντικείμενο της
επιστήμης του αθλητισμού με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
στις θέσεις 201-300.
Οι δείκτες / κριτήρια κατάταξης της ΑRWU με την ανάλογη βαρύτητα παρουσιάζονται
στον ΠΙΝΑΚΑ 1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες κατάταξης της ARWU – Περιγραφή τους και βαρύτητες.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Ποιότητα στην
Εκπαίδευση

Alumni - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ NOBEL / FIELDS METALS

Η βαρύτητα του δείκτη ποικίλει ανάλογα με την περίοδο αποφοίτησης:
100% για απόφοιτους μεταξύ 2001-2010,
90% για απόφοιτους μεταξύ 1991-2000 κ.ο.κ.

10%

Ποιότητα του
Ιδρύματος

Award - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ NOBEL / FIELDS METALS

Τα βραβεία NOBEL στα πεδία: Φυσική, Χημεία, Ιατρική, Οικονομικά.
20%
Η βαρύτητα του δείκτη ποικίλει ανάλογα με την περίοδο απονομής του βραβείου:
100% για απονομές μετά το 2011,
90% για απονομές μεταξύ 2001-2010,
80% για απονομές μεταξύ 1991-2000 κ.ο.κ.

Ποιότητα του
Ιδρύματος

HiCi - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΣΤΕΣ HIGHLY
CITED ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΕ 21 ΕΥΡΕΙΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η λίστα με τους highly cited ερευνητές δημοσιεύεται από την Thomson Reuters και 20%
λαμβάνεται μόνο το κύριο ίδρυμα του κάθε ερευνητή.

Ποιότητα στην
έρευνα

N&S - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ NATURE & SCIENCE

Στο δείκτη υπολογίζονται μόνο τα άρθρα (Article). Διαφορετική βαρύτητα έχει η 20%
σειρά των ονομάτων των συγγραφέων στα άρθρα. 100% για τον corresponding
author, 50% για τον αμέσως επόμενο, 25% για τον επόμενο και από 10% για τους
λοιπούς.

Ποιότητα στην
έρευνα

PUB - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΔ SCIE &
SSCI (web of science)

Στο δείκτη υπολογίζονται μόνο τα άρθρα (Article) που δημοσιεύθηκαν το 20%
προηγούμενο έτος. Υπολογίζεται με δείκτη δύο ο αριθμός των άρθρων που
δημοσιεύθηκαν στην SSCI

Επίδοση ανά
άτομο

PCP - ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΔΕΠ

Προκύπτει από το λόγο του αθροίσματος των τιμών των παραπάνω 5 δεικτών προς 10%
τον αριθμό των μελών ΔΕΠ κάθε Ιδρύματος
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ΙΙ) SCImago Institutions Rankings - SIR
Ο πίνακας κατάταξης SCImago Institutions Rankings (SIR) αξιολογεί εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, νοσοκομεία και γενικότερα δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που
παράγουν ερευνητικό έργο. Κύριος στόχος της SIR δεν είναι η συγκριτική κατάταξη
των Ιδρυμάτων αλλά εστιάζει στον χαρακτηρισμό της παραγόμενης έρευνας αυτών
των Ιδρυμάτων. Οι προκύπτοντες βιβλιομετρικοί δείκτες, σύμφωνα με τη SIR,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Ιδρύματα για να αναλύσουν, να αξιολογήσουν
και εν τέλει να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Το μόνο κριτήριο σύμφωνα με το οποίο επιλέγονται τα διάφορα Ιδρύματα για
αξιολόγηση στη SIR είναι να παρουσιάζουν ερευνητική δραστηριότητα και να
εμφανίζουν περισσότερες από 100 δημοσιευμένες εργασίες στη βάση δεδομένων του
SCOPUS κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους από αυτό της αξιολόγησης.
Η SIR χρησιμοποιεί δεκατρείς (13) δείκτες που καλύπτουν τις περιοχές της έρευνας,
της καινοτομίας και της παρουσίας/προβολής στο διαδίκτυο και υπολογίζονται για
την τελευταία πενταετία. Με τον τρόπο αυτό, αντικατοπτρίζονται τα επιστημονικά,
οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, η
πλειοψηφία των δεικτών που υιοθετούνται είναι εξαρτώμενοι του μεγέθους των
Ιδρυμάτων, ώστε να γίνεται δυνατή η σύγκριση Πανεπιστημίων διαφορετικού
μεγέθους.
Το ΔΠΘ στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης βρίσκεται στην 570η θέση παγκοσμίως
και στη 12η πανελληνίως μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Οι δείκτες / κριτήρια κατάταξης της SIR με την ανάλογη βαρύτητα παρουσιάζονται
στους ΠΙΝΑΚΕΣ 2 και 3.

ΔΕΙΚΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Δείκτες κατάταξης της SIR – Περιγραφή τους και βαρύτητες – 1ο μέρος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Έρευνα

OUTPUT-O (ΠΑΡΑΓΩΓΗ) *

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεως που εμφανίζονται στο Scopus

Έρευνα

INTERNATIONAL COLLABORATION- Ο αριθμός δημοσιεύσεων που προκύπτουν σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής.
IC (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ) *
Ελέγχεται αν στις δημοσιεύσεις υπάρχουν συνσυγγραφείς από άλλες χώρες

2%

Έρευνα

NORMALIZED IMPACT-NI
(ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΗΧΗΣΗ)

Η κανονικοποίηση πραγματοποιείται στις αναφορές των δημοσιεύσεων και δείχνει τη σχέση
μεταξύ της μέσης επιστημονικής απήχησης του Ιδρύματος και της αντίστοιχης διεθνούς
μέσης απήχησης (εκφράζεται με τον αριθμό 1). (π.χ. το 0,8 σημαίνει ότι ένα ίδρυμα υστερεί
κατά 20% από το διεθνή Μ.Ο.)

13%

Έρευνα

HIGH QUALITY PUBLICATIONS-Q1
(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) *

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε περιοδικά που ανήκουν στο 25% των κορυφαίων στον
κόσμο σύμφωνα με τη Scimago Journal Rank (SJRII)

2%

Έρευνα

EXCELLENCE-Exc (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) *

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων που ανήκουν στο 10% των δημοσιεύσεων με τις
περισσότερες ετεροαναφορές

2%

Έρευνα

SCIENTIFIC LEADERSHIP-L
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ) *

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων στις οποίες ο corresponding author ανήκει στο Ίδρυμα

5%

Έρευνα

EXCELLENCE WITH LEADERSHIPEwL (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ) *

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων που ανήκουν στο 10% των δημοσιεύσεων με τις
περισσότερες ετεροαναφορές στις οποίες ο corresponding author ανήκει στο Ίδρυμα

13%

Έρευνα

SCIENTIFIC TALENT POOL-STP
(ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΤΑΛΕΝΤΩΝ) *

Ο αριθμός των διαφορετικών συγγραφέων ενός Ιδρύματος στις συνολικές δημοσιεύσεις
μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου

5%

* Δείκτης εξαρτώμενος του μεγέθους του ιδρύματος
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8%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Δείκτες κατάταξης της SIR – Περιγραφή τους και βαρύτητες – 2ο μέρος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Καινοτομία

INNOVATIVE KNOWLEDGEIK (ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΝΩΣΗ) *

Αριθμός δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε πατέντες (όπως εμφανίζονται στην PATSTAT)

25%

Καινοτομία

TECHNOLOGICAL IMPACT-TI
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΗ)

Ποσοστό, από το σύνολο, των δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε πατέντες στις παρακάτω
περιοχές:
Γεωπονία και Επιστήμες Βιολογίας / Βιοχημεία, Γενετική και Μοριακή Βιολογία / Χημική
Μηχανική / Χημεία / Επιστήμη Υπολογιστών / Επιστήμες της Γης και των πλανητών / Ενέργεια /
Μηχανική / Περιβαλλοντολογία / Επαγγέλματα υγείας / Ανοσολογία και Μικροβιολογία /
Επιστήμη των υλικών / Μαθηματικά / Ιατρική / Πολυεπιστημονική περιοχή/ Νευροεπιστήμη /
Νοσηλευτική / Φαρμακολογία / Τοξικολογία και φαρμακευτική / Φυσική και Αστρονομία /
Κοινωνικές επιστήμες / Κτηνιατρική

5%

Διαδίκτυο

WEB SIZE-WS (ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟ Αριθμός ιστοσελίδων που συνδέονται με το URL του Ιδρύματος
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) *

5%

Διαδίκτυο

DOMAIN’S IMBOUND LINKS- Αριθμός εισερχόμενων συνδέσμων στο Domain του Ιδρύματος. Αριθμός συνδέσμων που
IL (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
βρίσκονται σε άλλα domain και αφορούν στο domain του Ιδρύματος σύμφωνα με την AHREFS.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ DOMAIN) *

15%

* Δείκτης εξαρτώμενος από το μέγεθος του ιδρύματος
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ΙΙΙ) Ranking Web or Webometrics of Universities - Webometrics
Ο πίνακας κατάταξης Ranking Web or Webometrics of Universities (Webometrics)
αξιολογεί, δύο φορές ετησίως, ένα μεγάλο αριθμό Ιδρυμάτων, δίνοντας έμφαση
κυρίως στην παρουσία των Ιδρυμάτων στο διαδίκτυο. Η Webometrics δημοσιεύει
λίστες κατάταξης από το 2004 και την αξιολόγηση επιμελείται το Cybermetrics Lab
που ανήκει στο Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS), έναν από τους
βασικότερους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς Οργανισμούς, ο οποίος υπάγεται στο
Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας.
Το ΔΠΘ στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης βρίσκεται στην 1019η θέση παγκοσμίως
και στη 9η πανελληνίως μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Οι δείκτες / κριτήρια κατάταξης της Webometrics με την ανάλογη βαρύτητα
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δείκτες κατάταξης της Webometrics – Περιγραφή τους και βαρύτητες
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

PRESENCE
(Παρουσία)

Αριθμός ιστοσελίδων και εγγράφων που δημοσιεύονται από το domain
του Ιδρύματος (πηγή: Google)

10%

VISIBILITY
(Ορατότητα)

Αριθμός εισερχόμενων συνδέσμων στο Domain του Ιδρύματος. Αριθμός
συνδέσμων που βρίσκονται σε άλλα domain και αφορούν στο domain του
Ιδρύματος (πηγή: Ahrefs, Majestic)

50%

TRANSPARENCY
(Διαφάνεια)

Αριθμός ετεροαναφορών από κορυφαίους ερευνητές
(πηγή: Google Scholar Citations)

10%

EXCELLENCE
(Αριστεία)

Αριθμός δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκουν στο top 10% των
δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές σε 26 επιστημονικά πεδία
την τελευταία πενταετία (πηγή: Scimago)

30%
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IV) Times Higher Education World University Rankings - THE
Ο πίνακας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings (THE)
δημοσιεύεται από το Βρετανικό περιοδικό Times Higher Education σε ετήσια βάση.
Για την περίοδο 2004-2009 η κατάταξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
εξαγόταν σε συνεργασία με την Quacquarelli Symonds (QS). Από το 2010 η
συνεργασία διακόπηκε με αποτέλεσμα η THE να υιοθετήσει νέα μεθοδολογία,
βασισμένη σε δεκατρείς (13) δείκτες που κατηγοριοποιούνται σε πέντε (5) βασικά
κριτήρια.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα Ίδρυμα προκειμένου να αξιολογηθεί από την
ΤΗΕ είναι:
 να υπάρχουν οπωσδήποτε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 ο προσανατολισμός του να μην είναι πολύ “στενός” θεματικά (ένα Ίδρυμα
αποκλείεται αν το 80% ή περισσότερο της δραστηριότητάς του αφορά
αποκλειστικά μία από τις οκτώ θεματικές περιοχές)
 οι συνολικές δημοσιεύσεις κατά την πενταετία πριν το έτος αξιολόγησης να
είναι συνολικά περισσότερες από 1000 και περισσότερες από 150 ανά έτος
Η ΤΗΕ δημοσιεύει θεματικές κατατάξεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στα
ακόλουθα αντικείμενα: Arts and humanities, Business and economics, Computer
science, Engineering and technology, Life sciences, Medicine, Physical sciences και
Social sciences. Επίσης, δημοσιεύει και πίνακα κατάταξης νέων πανεπιστημίων (Young
University Ranking) για Ιδρύματα που είναι νεότερα των 50 ετών. Τα κριτήρια επιλογής
των νέων πανεπιστημίων είναι τα ίδια που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Tο ΔΠΘ μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΤΗΕ και δεν
εμφανιζόταν στον εν λόγω πίνακα. Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ένταξής του στην ΤΗΕ θα εμφανίζεται στον εν λόγω πίνακα κατάταξης Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης των επόμενων ετών.
Οι δείκτες / κριτήρια κατάταξης της ΤΗΕ με την ανάλογη βαρύτητα παρουσιάζονται
στους ΠΙΝΑΚΕΣ 5 και 6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δείκτες κατάταξης της ΤΗΕ – Περιγραφή τους και βαρύτητες – 1ο μέρος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Διδασκαλία

Reputation Survey
(Έρευνα για φήμη του
Ιδρύματος)

Προκύπτει από ερωτηματολόγια (συνολικά 10.323 απαντήσεις) της Elsevier προς
ακαδημαϊκούς (έρευνα που διεξάγεται ετήσια βάση) κατά την περίοδο Ιανουάριος
– Μάρτιος 2016. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με τα αποτελέσματα του 2015,
παρέχοντας περίπου 20.000 απαντήσεις

10%
(15%)

Διδασκαλία

Staff-to-student ratio
(Λόγος διδασκόντων προς
φοιτητές)

Δηλώνει την ποιότητα της διδασκαλίας

6%
(4,5%)

Διδασκαλία

Doctorate-to-Bachelor’s
ratio (Λόγος διδακτορικών
τίτλων προς πτυχιακούς
τίτλους)

Δηλώνει την ικανότητα του Ιδρύματος να έχει περιβάλλον με ερευνητική
κατεύθυνση

3%
(2,25%)

Διδασκαλία

Doctorates-awarded-toacademic-staff ratio
(Λόγος διδακτορικών
τίτλων προς διδάσκοντες)

Δείχνει την αφοσίωση του Ιδρύματος στο να δημιουργεί μελλοντικούς
ακαδημαϊκούς

8%
(6%)

Διδασκαλία

Institutional Income
(Έσοδα του ιδρύματος)

Αποτελεί ένδειξη της συνολικής κατάστασης του Ιδρύματος και της ποιότητας των
υποδομών του. Διαβαθμίζεται σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων και
κανονικοποιείται με βάση την ισοτιμία της αγοραστικής του δύναμης

3%
(2,25%)

Μέσα στην παρένθεση με κόκκινο αναφέρονται οι βαρύτητες των δεικτών για την κατάταξη των νέων πανεπιστημίων (Young University Ranking) της ΤΗΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δείκτες κατάταξης της ΤΗΕ – Περιγραφή τους και βαρύτητες – 2ο μέρος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Έρευνα

Reputation Survey (Έρευνα για Προκύπτει από ερωτηματολόγια της Elsevier προς ακαδημαϊκούς όπως προκύπτει
φήμη του Ιδρύματος)
και από τον αντίστοιχο δείκτη της διδασκαλίας

12%
(18%)

Έρευνα

Research Income (Έσοδα από
έρευνα)

Ο δείκτης κανονικοποιείται ώστε να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό επιστημονικό
προφίλ του κάθε Ιδρύματος, μιας και ερευνητικές επιχορηγήσεις σε ορισμένα
επιστημονικά πεδία είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλα

9%
(6%)

Έρευνα

Research Productivity
(Ερευνητικές δημοσιεύσεις)

Αριθμός δημοσιεύσεων από το Scopus λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του
Ιδρύματος. Κανονικοποιείται με βάση το αντικείμενο

9%
(6%)

Ετεροαναφορές

Citations (Ετεροαναφορές)

Από τις εργασίες (κάθε μορφής) που εμφανίζονται στο Scopus. Ο δείκτης
υπολογίζεται για την 5ετία 2011-2015

30%

Διεθνής διάσταση

International-to-domesticstudent ratio (Λόγος
αλλοδαπών προς ημεδαπούς
φοιτητές)

Δείχνει την ικανότητα του Ιδρύματος να προσελκύει φοιτητές της αλλοδαπής

Διεθνής διάσταση

International-to-domesticΔείχνει την ικανότητα του Ιδρύματος να προσελκύει τους καλύτερους ακαδημαϊκούς
staff ratio (Λόγος αλλοδαπών διεθνώς
προς ημεδαπούς διδάσκοντες)

2,50%

Διεθνής διάσταση

International collaboration
(Διεθνής συνεργασία)

Ποσοστό ερευνητικών εργασιών με συνσυγγραφείς από την αλλοδαπή, σε σχέση με
το σύνολο των για την 5ετία 2011-2015

2,50%

Έσοδα από τη
βιομηχανία

Industry income (Έσοδα από
τη βιομηχανία)

Αποτελεί δείκτη της καινοτομίας και δηλώνει την ικανότητα εφαρμογής της
παραγόμενης γνώσης στην αγορά. Διαβαθμίζεται σε σχέση με τον αριθμό των
διδασκόντων και κανονικοποιείται με βάση την ισοτιμία της αγοραστικής του
δύναμης

2,50%

Μέσα στην παρένθεση με κόκκινο αναφέρονται οι βαρύτητες των δεικτών για την κατάταξη των νέων πανεπιστημίων (Young University Ranking) της ΤΗΕ.
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2,50%

V) U-Multirank

Τo U-Multirank είναι ένα εργαλείο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ και από το 2014 δίνει τη δυνατότητα στον
εκάστοτε χρήστη να δημιουργεί πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που επιλέγει ο ίδιος από μια πλειάδα κριτηρίων και
δεικτών.
Tο ΔΠΘ μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εγγεγραμμένο στο μητρώο της U-Multirank και δεν
εμφανιζόταν στον εν λόγω πίνακα. Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ένταξής του στην U-Multirank θα εμφανίζεται στον εν λόγω πίνακα κατάταξης
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των επόμενων ετών.

Τα κριτήρια και οι δείκτες κατάταξης του U-Multirank παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 7.
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ΣΧΗΜΑ 7: Δείκτες κατάταξης του U-Multirank
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Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι προαναφερθέντες διεθνείς
οργανισμοί κατατάσσουν τα ιδρύματα, η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ θεωρεί ότι βασικές
ενέργειες, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της θέσης του Ιδρύματός μας στους
σχετικούς πίνακες κατάταξης και αφορούν Ακαδημαϊκές μονάδες και μέλη του
Ιδρύματος, είναι οι εξής:
I. Ενέργειες Ακαδημαϊκών μονάδων
1. Τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων της ιστοσελίδας τους
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Η ενέργεια αυτή θα
ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης SIR και
Webometrics.
2. Αύξηση του αριθμού των αρχείων (doc, pdf, xls) που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα τους, όπως για παράδειγμα υποδείγματα αιτήσεων, υποδείγματα
εγγράφων, οδηγοί, κανονισμοί κ.α.. Η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει τη θέση του
Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης Webometrics και SIR.
II. Ενέργειες Καθηγητών, Λεκτόρων και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων της προσωπικής τους
ιστοσελίδας και του βιογραφικού τους τόσο στην ελληνική όσο και στην
αγγλική γλώσσα. Η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στους
πίνακες κατάταξης SIR και Webometrics.
2. Αύξηση του όγκου της πληροφορίας και της συχνότητας χρήσης της
πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) για την υλοποίηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει τη θέση του
Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης SIR και Webometrics.
3. Δημοσίευση εργασιών σε περιοδικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
κατάταξης
περιοδικών
της
Scimago
(http://www.scimagojr.com/
journalrank.php) με έμφαση σε εκείνα που έχουν δείκτη Q1 στον εν λόγω
κατάλογο και θεωρούνται ως περιοδικά άριστης ποιότητας. Η ενέργεια αυτή θα
ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης THE, SIR και
Webometrics.
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4. Δημοσίευση σε περιοδικά που είναι ενταγμένα στη Βάση Δεδομένων του WEB
OF SCIENCE και παράγουν αντίστοιχης αναγνώρισης ετεροαναφορές (Science
Citation Index – Expanded & Social Science Citation Index). Η ενέργεια αυτή θα
ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης ARWU και UMultirank.
5. Συν-δημοσίευση ερευνητικών εργασιών με ερευνητές της αλλοδαπής. Η
ενέργεια αυτή θα ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης
SIR και THE.
6. Επιδίωξη απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες). Η ενέργεια αυτή
θα ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στους πίνακες κατάταξης SIR και UMultirank. Σχετική ενημέρωση παρέχεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Πατεντών (http://www.epo.org).
7. Ειδικά για τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής, επιδίωξη βραβείων που
περιλαμβάνονται στη λίστα IREG List of International Academic Awards, η οποία
κατατάσσει πλειάδα βραβείων που απονέμονται στο αντικείμενο του
Μηχανικού, με έμφαση στα βραβεία που έχουν δείκτη άνω του 0.67. Η
ενέργεια αυτή θα ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στη θεματική κατάταξη του
πίνακα ARWU.
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ FACULTY ΚΑΙ SCHOOL
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2017
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Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται να γίνει μια ουσιαστική προσέγγιση της
χρήσης δύο όρων όπως εμφανίζονται στα διεθνή και εθνικά πανεπιστημιακά
δρώμενα. Συγκεκριμένα, διερευνάται η διαφορά στη χρήση του όρου Faculty και του
όρου School. Προηγήθηκε μελέτη, διαδικτυακά, όλων των επίσημων ιστότοπων των
ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς επίσης και πλειάδας αλλοδαπών
πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής ώστε να παρουσιαστεί η διεθνής
κατάσταση σχετικά με τη χρήση των δύο αυτών όρων καθώς επίσης και η αντίστοιχη
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και να προταθεί τρόπος χρήσης των δύο
αυτών όρων από το ΔΠΘ.
Τόσο ο όρος Faculty όσο και ο όρος School χρησιμοποιούνται ευρέως με την έννοια
του ελληνικού όρου «Σχολή», μιας δηλαδή ακαδημαϊκής μονάδας η οποία, σύμφωνα
με το ν4009/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «καλύπτει μία ενότητα συγγενών
επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ
τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό
τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Σπουδών τους.». Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και με την
έννοια του Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Η διεθνής κατάσταση.
Στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στα Πανεπιστήμια “The University of Manchester”
και “The University of St Andrews” ο όρος Faculty χρησιμοποιείται για να αποδοθεί
η έννοια της Σχολής και ο όρος School για να αποδοθεί η έννοια του Τμήματος. Στο
“The University of Cambridge” ο όρος School χρησιμοποιείται για τη Σχολή και
Faculty για το Τμήμα ενώ το Department χρησιμοποιείται για να περιγράψει δομές
αντίστοιχες του Τομέα. Στο “University of Edinburgh” υπάρχουν τρία Colleges που
αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες Σχολές και κάτω από αυτά υπάρχουν Schools που
αντιπροσωπεύουν σε κάποιες περιπτώσεις Τμήματα που προσφέρουν ένα
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενώ σε άλλες περιπτώσεις Τμήματα που
προσφέρουν κατευθύνσεις (disciplines) όπως το School of Engineering όπου
εμφανίζονται 5 engineering disciplines (General, Chemical, Civil & Environmental,
Electronics & Electrical, Mechanical).
Στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στα Πανεπιστήμια “Ludwing-MaximiliansUniversität München” και “Universität Heidelberg” εμφανίζεται ο όρος Faculty για
να αποδοθεί η έννοια της Σχολής. Στο “Ludwing-Maximilians-Universität München”
εμφανίζεται και ο όρος Department για το Τμήμα.
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Στη Γαλλία και πιο συγκεκριμένα στο “Université Paris 1- Panthéon Sorbonne”
εμφανίζεται μόνο ο όρος Department για το Τμήμα. Στο “Université de Strasboug”
εμφανίζεται ο όρος Faculty, School και Institute για δομές που παρέχουν πτυχία
διετούς και τριετούς φοίτησης καθώς επίσης και masters. Δεν είναι πολύ σαφής η
διαφορά μεταξύ τους. Κυρίως επιλέγεται η χρήση του όρου Faculty (σε 20 από τις 36
περιπτώσεις). Πιο γενική φαίνεται να είναι η χρήση των όρων School (σε μόλις 5
περιπτώσεις), Institute (σε μόλις 6 περιπτώσεις) και Center (σε μόλις 2 περιπτώσεις).
Σε καμία όμως περίπτωση η μία δομή δεν φαίνεται να εμπεριέχεται σε κάποια άλλη.
Στην Ιταλία στο “Università di Bologna” γίνεται χρήση του όρου School για να
αποδοθεί η έννοια της Σχολής και Department για το Τμήμα.
Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο “Massachusetts Institute of Technology-MIT”
παρατηρείται η χρήση του όρου School για τη Σχολή και Department για το Τμήμα,
ενώ στο “Harvard University” εμφανίζεται μόνο ο όρος School για τις Σχολές χωρίς
να υπάρχει όμως υποδιαίρεση σε Τμήματα. Κάθε σχολή δίνει πτυχία σε διάφορα
αντικείμενα (subjects). Εξαίρεση αποτελεί το Faculty of Arts & Sciences όπου δεν
χρησιμοποιείται ο όρος School.

Η κατάσταση στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα μια μικρή μερίδα Πανεπιστημίων (Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου) χρησιμοποιεί τον όρο Faculty για την αγγλική μετάφραση της Σχολής
και Department για το Τμήμα, ενώ τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο
Πατρών, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης) χρησιμοποιούν το όρο
School για την αγγλική μετάφραση της Σχολής και Department για το Τμήμα.
Μια διαφορετική προσέγγιση εμφανίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το οποίο χρησιμοποιεί τον όρο Faculty για την αγγλική μετάφραση
της Σχολής και School για το Τμήμα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Πανεπιστήμιο
χρησιμοποιεί τον όρο Department για τον Τομέα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2018

Εισήγηση
Η στρατηγική του Δ.Π.Θ. ενάντια στη λογοκλοπή σχεδιάστηκε από τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του
Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
Παρακάτω συνοψίζονται οι στόχοι αυτής της στρατηγικής όπως προτείνονται από τη
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. για τα έτη 2018-2023. Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής διακρίνονται
σε άμεσους (0-6 μήνες), μεσοπρόθεσμους (0.5 έως 2 έτη) και μακροπρόθεσμους (άνω
των 2 ετών). Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται από τις υποδομές, το ανθρώπινο
δυναμικό και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Α. Άμεσοι Στόχοι:




Πλήρης ενεργοποίηση μέσων και διαδικασιών ανίχνευσης λογοκλοπής

Εκπαίδευση στη χρήση λογισμικού για εντοπισμό περιπτώσεων πιθανής λογοκλοπής
(εύρεση πανομοιότυπων δειγμάτων γραφής)
Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδακτικού προσωπικού και φοιτητών) για
θέματα λογοκλοπής

Β. Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι:




Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδακτικού προσωπικού και φοιτητών) για
τα πνευματικά δικαιώματα
Σύνταξη του κώδικα δεοντολογίας του Δ.Π.Θ. και των συνεπειών σε περίπτωση
λογοκλοπής
Διασύνδεση βιβλιοθηκών και αποθετηρίου Ιδρύματος με αντίστοιχα άλλων ΑΕΙ και με
το λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής (Turnitin)

Γ. Μακροπρόθεσμοι Στόχοι:




Δημιουργία κουλτούρας ενάντια στην λογοκλοπή
Επένδυση στην κριτική σκέψη των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
Βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των αποφοίτων

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων απαιτείται η επιλογή της κατάλληλης
μεθοδολογίας, διαχείρισης πόρων και οργάνωσης δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό
παρατίθεται μια ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) στην
κατεύθυνση της ανάδειξης των δυνατών σημείων και του εντοπισμού των αδυναμιών,
προκειμένου στη συνέχεια, αναλύοντας και εξωτερικούς παράγοντες να καταγραφούν οι
ευκαιρίες και οι απειλές από το εξωγενές περιβάλλον, που έχει ή αντιμετωπίζει το Δ.Π.Θ.
κατά το 2018. Σκοπός της ανάλυσης είναι η διερεύνηση του περιβάλλοντος εντός του
οποίου καλείται να αναπτυχθεί η στρατηγική του Δ.Π.Θ. ενάντια στη λογοκλοπή.
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Ανάλυση SWOT:
Δυνατά σημεία:

Αδυναμίες:








Υψηλό ποσοστό συνεργασιμότητας
μεταξύ μελών Δ.Ε.Π., λοιπών
διδασκόντων, διοικητικών
υπαλλήλων και φοιτητών
Περιορισμένα διαπιστωμένα
κρούσματα λογοκλοπής στο Δ.Π.Θ.

Ευκαιρίες:









Διασύνδεση με άλλα Ιδρύματα για
τον εμπλουτισμό των βάσεων
δεδομένων
Γνωριμία με τη λογοκλοπή σε
σύγχρονα μέσα προβολής και
διάδοσης
Καλλιέργεια της κουλτούρας
ενάντια στη λογοκλοπή
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης στο Δ.Π.Θ.
καλλιεργώντας την κριτική σκέψη
Ανταγωνιστικότεροι απόφοιτοι

Η Ελληνική γλώσσα**
Απουσία ή περιορισμένοι πόροι
(ανθρώπινο δυναμικό)
 Μεγάλος αριθμός σπουδαστών και
διατριβών για έλεγχο
 Απουσία ενημέρωσης για τη
λογοκλοπή
 Έλλειψη κώδικα δεοντολογίας για
τη λογοκλοπή
Απειλές:




Νομοθετικό πλαίσιο
Οικονομικές παροχές (κρίση)
Νέες τεχνολογίες διάδοσης της
πληροφορίας που ενέχουν νέες
μορφές λογοκλοπής

** τόσο για την μετάφραση κειμένων όσο και για την βάση δεδομένων πληροφοριών για τον
εντοπισμό της ενδεχόμενης λογοκλοπής
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Προτεινόμενες δράσεις ενάντια στη λογοκλοπή
Οι προτεινόμενες δράσεις (ως μέσο επίτευξης των στόχων) έχουν ως σκοπό την
αξιοποίηση των δυνατών σημείων του Δ.Π.Θ., την εκμετάλλευση των ευκαιριών και την
εξάλειψη των αδυναμιών, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας του Ιδρύματος. Οι προτεινόμενες
δράσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ

ΆΜΕΣΟΙ

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δ.Π.Θ. ενάντια
στη λογοκλοπή
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΡΑΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ
Α1. Ενεργοποίηση στρατηγικής – έκδοση
οδηγού κατά της λογοκλοπής. Δημιουργία
λογαριασμών στο λογισμικό ανίχνευσης
λογοκλοπής (Turnitin) από όλα τα μέλη ΔΕΠ και
το λοιπό διδακτικό προσωπικό

Πλήρης ενεργοποίηση μέσων
και διαδικασιών ανίχνευσης
λογοκλοπής

Α2. Εκπαίδευση μελών ΔΕΠ, λοιπού διδακτικού
προσωπικού και προσωπικού βιβλιοθηκών στη
χρήση του λογισμικού για εντοπισμό
πανομοιότυπων δειγμάτων γραφής (πιθανές
περιπτώσεις λογοκλοπής)

Επιτάχυνση, εξοικονόμηση
πόρων και χρόνου, μέγιστη
αποτελεσματικότητα χρήσης

Α3. Διοργάνωση ημερίδων στις τέσσερις πόλεις
του Δ.Π.Θ. με θέμα τη λογοκλοπή στο
πανεπιστήμιο και στη διαδικτυακή εποχή.

Ενημέρωση για την λογοκλοπή
(μελών ΔΕΠ, λοιπού διδακτικού
προσωπικού, διοικητικού
προσωπικού και φοιτητών)

ΜΣ1. Ενημέρωση μελών ΔΕΠ και προσωπικού
από τον ΟΠΙ

Ενημέρωση σε ζητήματα
Πνευματικών Δικαιωμάτων και
λογοκλοπής

ΜΣ2. Σύνταξη του κώδικα δεοντολογίας του
Δ.Π.Θ. και των συνεπειών σε περίπτωση
λογοκλοπής.

Οριοθέτηση του πλαισίου
αντιμετώπισης της λογοκλοπής
στο Δ.Π.Θ. και των συνεπειών
της.

ΜΣ3. Διοργάνωση εκδηλώσεων ανταλλαγής
απόψεων για τη λογοκλοπή από άλλα ιδρύματα

Πληροφόρηση,
διαδραστικότητα, καλλιέργεια
κουλτούρας

ΜΣ4. Διασύνδεση της βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. με
άλλα ιδρύματα

Πληροφόρηση,
διαδραστικότητα, καλλιέργεια
κουλτούρας
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ

ΜΚ1. Προβολή και προώθηση δράσεων
ενάντια στη λογοκλοπή

Ευαισθητοποίηση
χρηστών, αναβάθμιση
της ποιότητας
σπουδών και της
έρευνας, σύμπραξη με
άλλα ιδρύματα και
φορείς

ΜΚ2. Δημιουργία λογαριασμών χρήστη για
φοιτητές και χρήση του λογισμικού Turnitin
από φοιτητές ΠΡΙΝ την παράδοση
διατριβής/εργασίας

Αμεσότητα στην χρήση
του προγράμματος ως
μέσου πρόληψης,
αναβάθμιση της
ποιότητας των
φοιτητών

ΜΚ3. Μελέτη των νέων τάσεων λογοκλοπής
στη διαδικτυακή εποχή

Επιστημονική
τεκμηρίωσηαναζήτηση νέων
μεθόδων

ΜΚ4. Καλλιέργεια και διατήρηση κουλτούρας
ενάντια στη λογοκλοπή

Αναβάθμιση της
ποιότητας σπουδών και
αποφοίτων

ΜΚ5. Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των
φοιτητών του Δ.Π.Θ.

Προβολή, κοινωνικά
και οικονομικά οφέλη

ΜΚ6. Ενθάρρυνση και επιβράβευση
καινοτόμων και πρωτότυπων δράσεων,
απαλλαγμένων από δείγματα λογοκλοπής

Ανταγωνιστικότεροι
απόφοιτοι

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων
Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του στρατηγικού
σχεδίου. Ο χρόνος έναρξης και υλοποίησης των σχετικών δράσεων φαίνεται στο
διάγραμμα Gantt του Σχήματος 1.
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Σχήμα 1. Χρονοδιάγραμμα Gantt: ενδεικτικός προγραμματισμός δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δ.Π.Θ. ενάντια στη λογοκλοπή
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1. Ορισμός
Η γενική ερμηνεία της λογοκλοπής έγκειται στην «παράνομη οικειοποίηση» και
«κλοπή και δημοσίευση» ενός άλλου συγγραφέα «της γλώσσας, των σκέψεων, των
ιδεών, ή εκφράσεων» και στην παρουσίαση αυτών ως αρχική εργασία κάποιου.
Η έννοια της λογοκλοπής είναι ευρεία και παίρνει πολλές μορφές, όπως
παρουσιάζεται στη συνέχεια στην αντίστοιχη ενότητα και ένας ορισμός με την στενή
έννοια είναι επισφαλής. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους:
1.
2.
3.

Η τεχνολογική ανάπτυξη επιτρέπει ευφάνταστους τρόπους “κλοπής” ή νέες
μορφές λογοκλοπής καθιστώντας τη μη πεπερασμένη.
Η διακλάδωση των μορφών της δεν συνοψίζεται σε έναν ορισμό.
Η λογοκλοπή μπορεί να είναι διαδικτυακή, προφορική, γραπτή ή άλλο.

Αποτελεί παράπτωμα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθική αξιόποινη πράξη. Το
«ακαδημαϊκό παράπτωμα» ή «ακαδημαϊκή ανεντιμότητα» όπως αναφέρεται στη
βιβλιογραφία [Christiansen Hughes and McCabe 2006; Trost 2009], διαχωρίζει τις
συνέπειες των πράξεων και ιεραρχεί τη σημαντικότητά τους.
Είναι σκόπιμο να αναφερθεί, όπως αναλύεται και σε άλλη ενότητα, ότι η λογοκλοπή
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και κυρίως εστιάζεται στην ηθική διάσταση της
κλοπής και όχι τόσο στην ποινική της διάσταση.
Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν εξειδικεύει την
περίπτωση της λογοκλοπής, ωστόσο προστατεύει την πνευματική και διανοητική
ιδιοκτησία. Διαχωρίζεται πλήρως το περιουσιακό και πνευματικό δικαίωμα του
δημιουργού. Το νομοθετικό πλαίσιο αναφέρεται και στην περίπτωση της
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια). Με βάση αυτή τη
νομοθετική ρύθμιση η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. παραθέτει για φοιτητές και ακαδημαϊκό
προσωπικό τον παρόντα οδηγό ενάντια στη λογοκλοπή.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Δ.Π.Θ. έχει συντάξει τον Οδηγό
Πολιτικής της Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος (https://goo.gl/87EjLZ ) και
έχει θεσπίσει την Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων και Ευρεσιτεχνιών. Όπως
αναφέρεται στον παραπάνω οδηγό, σκοπός του είναι η απαρίθμηση των
θεωρητικών δυνατοτήτων προστασίας και εκμετάλλευσης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων που παράγονται στα ΑΕΙ από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ή
φοιτητές. Χαρτογραφεί, αλλά δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που
ανακύπτουν. Συνεπώς δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσει εξειδικευμένες νομικές
συμβουλές.
Στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται ο παρών οδηγός ενάντια στη λογοκλοπή
που στόχο έχει να περιγράψει το πρόβλημα και τις διαστάσεις του, καθώς και να
προτείνει τρόπους πρόληψης και αποφυγής της λογοκλοπής.
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Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να προφυλάξει φοιτητές και
διδάσκοντες από την λογοκλοπή, ώστε να παράγουν υψηλής ποιότητας έργο
(συγγραφικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό). Ως εκ τούτου ο ρόλος του δεν είναι
τιμωρητικός, αλλά διαφωτιστικός και ρυθμιστικός. Σημειώνεται ότι κάθε περίπτωση
λογοκλοπής είναι μοναδική και οφείλει να εξετάζεται ανεξάρτητα. Συνεπώς, ο
οδηγός θέτει απλώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η στρατηγική του
Δ.Π.Θ. ενάντια στη λογοκλοπή εν συνόλω.

Αναφορές
Christensen Hughes, J. M., & McCabe, D. L. (2006). Academic misconduct within
higher education in Canada. The Canadian Journal of Higher Education, 2, 1–21.
Trost, K. (2009). Psst, have you ever cheated? A study of academic dishonesty in
Sweden. Assessment and Evaluation in Higher Education, 34(4), 367-376
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2. Νομοθεσία
2.1. Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν διασαφηνίζει την περίπτωση της
λογοκλοπής, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πεδίο της παραβίασης της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Νόμος 2121/1993 αναπτύσσει τα θέματα της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα (ΦΕΚ
Α/25/1993 - Θέση σε ισχύ: 04.03.1993). Ταυτόχρονα, έχει συσταθεί ο Οργανισμός
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (άρθρο 69 του Ν.2121/1993, ΠΔ311/1994 (ΦΕΚ
A/165/1994), με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/217/1997), με
το άρθρο 7 παρ. 13 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/84/2000) και με το άρθρο 46 παρ. 9 13 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α/219/2010), http://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993).
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας:
• Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε πρόβλημα που
εμφανίζεται στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς
καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Εποπτεύει τη λειτουργία του συστήματος προστασίας των δημιουργών και
δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, διαφυλάσσει τα δικαιώματα των χρηστών
και του κοινού, εξισορροπεί τα συμφέροντα τομέων που άπτονται ζητημάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας με αυτά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενσωματώνει
και προσαρμόζει τις τελευταίες εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο στην
Ελλάδα συμβάλλοντας στην προαγωγή της δημιουργικότητας και του
πολιτισμού.
• Είναι αρμόδιος να διοργανώνει επίσης σεμινάρια για την επιμόρφωση και
ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών,
δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τα θέματα αυτά.
Επομένως, το νομοθετικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει αποκλειστικές διατάξεις
σχετικές με τη λογοκλοπή, παραπέμποντας σε κανόνες δεοντολογίας και στην
εθνική νομοθεσία και νομολογία, κατά περίπτωση.
Επιπλέον, καθώς στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν υπάρχει σαφής ορισμός της
λογοκλοπής, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πειθαρχικές συνέπειες δεν είναι σαφώς
ορισμένες. Η ελληνική νομοθεσία για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ορίζει το
νομοθετικό πλαίσιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα. Δε σημειώνεται σαφής
διαφοροποίηση για τη λογοκλοπή.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των
Α.Ε.I. (ΠΔ 160 ΦEK Α/220/3.11.2008): «Πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη Δ.Ε.Π.
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ή Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό−
εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., καθώς και για τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες συνιστούν η
παραβίαση των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., η παραβίαση των
αποφάσεων των οργάνων του ιδρύματος και η παραβίαση των κανόνων
συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος
του Α.Ε.Ι. και των λειτουργών του.»
Ειδικότερα, «… πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως: α) Η συνειδητή
αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο
αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας και διδασκαλίας… ».
Επομένως, αν το Ίδρυμα ορίζει ως πειθαρχικό παράπτωμα τη διαπίστωση
λογοκλοπής, πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Πρότυπου Γενικού
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.I. (ΠΔ 160 ΦEK Α/220/3.11.2008):
«Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει
σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος»
(Ν. 2683/99 Άρθρο 127, ΦΕΚ19 Α).
Συμπεραίνεται λοιπόν, πως επαφίεται στην κρίση του Ιδρύματος και των ανώτατων
οργάνων του, η διερεύνηση και η επιβολή ποινής μετά τη διαπίστωση της
λογοκλοπής, με την προϋπόθεση το Ίδρυμα να ορίσει τη λογοκλοπή ως έννοια και
ως πειθαρχικό παράπτωμα.
2.2. Ευρωπαϊκό και Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο
Η ελληνική νομοθεσία είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θεσπίσει
επιπλέον μέσα εναρμόνισης της νομικής προστασίας σχετικά με έμμεσους τρόπους
πρόσβασης σε προϊόντα, έργα και υπηρεσίες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και
ειδικότερα η οδηγία για την πρόσβαση υπό όρους περιλαμβάνει επίσης διατάξεις
που σχετίζονται με την άσκηση και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Η ΕΕ έχει ως στόχο να επιτρέπει προϊόντα και υπηρεσίες των οποίων
προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού (π.χ. βιβλία, μουσική,
ταινίες, λογισμικό κ.λπ., υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά,
υπηρεσίες γενικά) να διακινούνται ελεύθερα εντός της εσωτερικής αγοράς.
Οι οδηγίες της ΕΕ περιγράφουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως αυτές
ορίζονται στη συνθήκη/σύμβαση της Βέρνης και της Ρώμης, αλλά και τις
υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της σύμφωνα με την Συμφωνία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 'TRIPS' και τις δύο Συνθήκες του 1996 με τον
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Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Διαδικτύου (WIPO) (WIPO
Copyright Treaty και WIPO Performances and Phonograms Treaty).
Τα τελευταία χρόνια υπογράφηκαν ακόμα δύο συμφωνίες, αυτές του Πεκίνου για
την Προστασία της Οπτικοακουστικής Εκτέλεσης και του Μαρρακές για τη
Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένο έργο σε άτομα τυφλά ή με
πρόβλημα όρασης ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ΕΕ έχει υπογράψει πληθώρα
παρόμοιων συμφωνιών με τρίτες χώρες.
Τέλος, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Επιστημονικής Δεοντολογίας
(https://publicationethics.org/) η λογοκλοπή καταγγέλλεται στο Τμήμα του
πανεπιστήμιου του ερευνητή. Η συνήθης τιμωρία είναι παύση του διορισμού στο
πανεπιστήμιο.

Αναφορές
Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in
the information society ("InfoSoc Directive"), 22 May 2001
Directive on rental right and lending right and on certain rights related to copyright
in the field of intellectual property ("Rental and Lending Directive"), 12 December
2006
Directive on the resale right for the benefit of the author of an original work of art
("Resale Right Directive"), 27 September 2001
Directive on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related
to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission ("Satellite
and Cable Directive"), 27 September 1993
Directive on the legal protection of computer programs (“Software Directive”), 23
April 2009
Directive on the enforcement of intellectual property right (“IPRED”), 29 April 2004
Directive on the legal protection of databases (“Database Directive”), 11 March 1996
Directive on the term of protection of copyright and certain related rights amending
the previous 2006 Directive (“Term Directive”), 27 September 2011
Directive on certain permitted uses of orphan works (“Orphan Works Directive”), 25
October 2012
Directive on collective management of copyright and related rights and multiterritorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market
(“CRM Directive”), 26 February 2014
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3. Μορφές
Την εποχή του διαδικτύου χρειάζεται η διάκριση μεταξύ των μορφών λογοκλοπής
που διαπράττεται με τη χρήση τόσο παραδοσιακών, συμβατικών όσο και
σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Παρακάτω συνοψίζονται συχνές μορφές λογοκλοπής:
Συγγραφική:
•
•
•
•
•

Οικειοποίηση και παρουσίαση δουλειάς άλλου
Αντιγραφή λέξεων ή ιδεών χωρίς αναφορά
Παράθεση αυτούσιου αποσπάσματος χωρίς να τίθεται σε εισαγωγικά
Αναδιατύπωση κειμένου, αντιγράφοντας την δομή της πρότασης χωρίς αναφορά
Αντιγραφή λέξεων ή ιδεών από μία πηγή που αποτελεί την πλειονότητα της
δουλειάς, είτε υπάρχουν αναφορές είτε όχι
• Λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την πηγή ενός αποσπάσματος
Εικαστική/ πολυμέσων/ διαδικτυακή:
• Αντιγραφή μέσων (κυρίως εικόνων) από ιστοσελίδες και παρουσίασή τους σε
εργασίες ή άλλες ιστοσελίδες
• Δημιουργία ενός βίντεο χρησιμοποιώντας υλικά άλλων ή χρησιμοποιώντας ως
μέρος της ηχητικής επένδυσης (soundtrack) μουσική, τα πνευματικά δικαιώματα
της οποίας προστατεύονται
• Διασκευασμένη εκτέλεση μουσικής με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα
(διασκευή)
• Σύνθεση μουσικής που δανείζεται μεγάλο κομμάτι άλλης σύνθεσης
• Φωτογραφία ή σάρωση μια εικόνας με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα
(για παράδειγμα: χρήση εικόνας εξωφύλλου βιβλίου για παρουσίασή του σε
κάποια ιστοσελίδα)
• Καταγραφή ήχου ή βίντεο που στο βάθος παίζει μουσική ή βίντεο με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων
• Αναδημιουργία οπτικού έργου στο ίδιο μέσο. (π.χ.: λήψη φωτογραφίας που η
χρήση της ίδιας σύνθεσης και θέματος παρουσιάζεται ως φωτογραφία άλλου)
• Δημιουργία εικαστικού έργου σε διαφορετικό μέσο (π.χ.: δημιουργία ενός
πίνακα ζωγραφικής που μοιάζει εξαιρετικά με τη φωτογραφία κάποιου άλλου)
• Ανάμιξη ή μεταβολή εικόνων, βίντεο, ή ήχου με προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων ακόμα και με πρωτότυπο τρόπο
Προφορική λογοκλοπή
• Λογοκλοπή ιδεών που δεν προστατεύονται λόγω της μορφής τους (έντυπη ή
ψηφιακή) και διαφέρει ο τρόπος προβολής τους: ομιλία σε κοινό, αναμετάδοση,
παρουσιάσεις, κ.λπ.
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σκοπός του οδηγού ΔΕΝ είναι η παράθεση και
εξάντληση των μορφών και των τρόπων οικειοποίησης του έργου τρίτων, άλλωστε
είναι πρόβλημα δυναμικό και όχι πεπερασμένο. Αντίθετα με πρακτικές του
εξωτερικού (Η.Π.Α., https://ori.hhs.gov/ ) που περιγράφουν εξαντλητικά μορφές και
ποινές, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. θέτει ως στόχο την
οριοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών με τις οποίες θα σχεδιαστεί η
στρατηγική του Ιδρύματος ενάντια στη λογοκλοπή.

Αναφορές
W. Sutherland-Smith, 2008, ‘Plagiarism: The Internet and Student Writing: Improving
Academic Integrity’, Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 32,
No. 1, February 2010, 5–16
L. Calvert Evering and G. Moorman ‘Rethinking Plagiarism in the Digital Age’, Journal
of Adolescent & Adult Literacy 56(1) September 2012 doi:10.1002/JAAL.00100 ©
2012 International Reading Association (pp. 35–44)
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4. Σημασία του οδηγού
Η ηθική ακεραιότητα όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται στην
αναγνώριση της πρωτοτυπίας, της αρχικής ιδέας, της λεκτικής αποτύπωσης και των
δεδομένων ως πηγή της έρευνας και της δουλειάς. Η λογοκλοπή αποτελεί
παράβαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και της αναγνώρισης της συμβολής
άλλων ερευνητών και των πηγών σε ένα πόνημα. Επίσης, το παράπτωμα της
λογοκλοπής καταδεικνύει αδυναμία επίτευξης των μαθησιακών στόχων και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να
αναπτύξει ο φοιτητής κριτική σκέψη και ικανότητα έκφρασης των προσωπικών
ιδεών και γνωμών του χωρίς απλή αναπαραγωγή γνωμών/ιδεών/έργου άλλων
χωρίς – τουλάχιστον - αναφορές. Η εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά στην
ολοκλήρωση της αναλυτικής σκέψης του φοιτητή και τον βοηθά να σχηματίσει τα
δικά του συμπεράσματα μετά από σωστή έρευνα και αναφορά σε έργο τρίτων.
Η κουλτούρα της αποφυγής της λογοκλοπής δεν στηρίζεται μόνο σε τεχνικές σωστής
αναφοράς των πηγών αλλά και στην αξιοπιστία και στο κύρος του συγγραφέα και
στην εντιμότητα και πίστη του στην ακαδημαϊκή ακεραιότητα και δεοντολογία.
Η ανηθικότητα της λογοκλοπής μπορεί να έχει συνέπειες στην καριέρα του ατόμου
και υποβαθμίζει την ποιότητα του Ιδρύματος και των πτυχίων που χορηγεί.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών
διατριβών, η σημασία της αποφυγής της λογοκλοπής προϋποθέτει την ικανότητα
κριτικής σκέψης και αποτελεί δείγμα σωστής ερευνητικής μεθοδολογίας και
σεβασμού των λοιπών ερευνητών.
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5. Αποφυγή της λογοκλοπής
Επισημαίνεται ότι η λογοκλοπή και η αποφυγή της κυρίως προκύπτει από την
πρακτική. Η εμπειρία στην εκπαίδευση και έρευνα βοηθάει τον δημιουργό να
αναγνωρίζει και να αποφεύγει την λογοκλοπή τόσο για ηθικούς λόγους και λόγους
κουλτούρας, όσο και για λόγους ποιότητας και πρωτοτυπίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αυταπόδεικτες αλήθειες ή ιστορικά αποδεδειγμένα
γεγονότα ΔΕΝ χρήζουν αναφοράς σε πηγή. Τα οικουμενικά αποδεκτά/γνωστά
γεγονότα/δεδομένα ενσωματώνονται στο έργο χωρίς αναφορά. Ενδεικτικά
παραδείγματα είναι:
1.

2.

3.

Το ξέσπασμα του Β’ παγκοσμίου πολέμου ως ιστορικά αποδεκτό γεγονός, η
διάρκειά του και οι επίσημες ημερομηνίες έναρξης και λήξης του είναι
οικουμενικώς γνωστά γεγονότα χωρίς ανάγκη επίκλησης των πηγών τους και ως
εκ τούτου η μη παράθεση αναφορών για τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελεί
λογοκλοπή.
Το νερό αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο χωρίς το οποίο πεθαίνει. Είναι
μία αλήθεια που είναι ευρέως αποδεκτή και γνωστή αν και επιστημονικά
αποδεδειγμένη (αιτίες, μηχανισμός) που όμως δεν χρειάζεται αναφορά σε
ιατρικά κείμενα και μελέτες.
Η ύπαρξη της βαρύτητας. Όπως και άλλα αποδεδειγμένα δεδομένα της φύσης
ή του τεχνολογικού κόσμου (το σχήμα της γης, η ύπαρξη άλλων πλανητών στο
σύμπαν, το διαδίκτυο κ.λπ..), αλλά και επιστημονικά αποδεδειγμένα ή
οικουμενικά αποδεκτά και γνωστά στοιχεία, που στη γενική τους αναφορά
αναφέρονται στο σώμα κάποιου έργου, χωρίς την πηγή τους ή απλά με το
όνομα του ερευνητή/ εφευρέτη χωρίς χρονολογία, τόπο, συγκεκριμένο έργο
κ.λπ..

Πέραν των τεχνικών εργαλείων αποφυγής της λογοκλοπής (βλ. παρακάτω αναφορά
για ολοκληρωμένα λογισμικά,) ο σπουδαστής πρέπει να έχει αναπτυγμένη
αναλυτική, κριτική σκέψη και υπό την καθοδήγηση των καθηγητών του να
ακολουθεί βασικές αρχές όπως:
 Αναγνώριση της πρωτοτυπίας της ιδέας
 Υιοθέτηση αυθεντικού τρόπου έκφρασης ιδεών και ερευνητικής δραστηριότητας
(ύφος, λεξιλόγιο)
 Χρήση εισαγωγικών σε αυτούσιο κείμενο
 Χρήση παραπομπών σε κάθε περίπτωση
 Αποφυγή παράφρασης και μίμησης ύφους, ιδεών και έκφρασης άλλων
δημιουργών
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Αναφορές
Bretag T. ‘Challenges in addressing plagiarism in education’, PLoS Med.
2013;10:e1001574
Judy Xiao, (2010) "Integrating information literacy into Blackboard: Librarian‐faculty
collaboration for successful student learning", Library Management, Vol. 31 Issue:
8/9, pp.654-668, https://doi.org/10.1108/01435121011093423
Christine Bombaro, (2007) "Using audience response technology to teach academic
integrity: “The seven deadly sins of plagiarism” at Dickinson College", Reference
Services Review, Vol. 35 Issue: 2, pp.296-309 https://doi.org/10.1108/
00907320710749209
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6. Εκούσια και ακούσια λογοκλοπή
Χρειάζεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκούσιας και ακούσιας λογοκλοπής.
Η ακούσια λογοκλοπή δεν έχει σκοπό την εξαπάτηση αλλά παρατηρείται κυρίως
λόγω έλλειψης εμπειρίας ή καθοδήγησης από τον διδάσκοντα. Συνήθως
παρατηρείται ως απλή παράθεση αντιγραμμένου αυτούσιου κειμένου, που ο ίδιος
ο φοιτητής έχει άγνοια για την πηγή του κειμένου/ δεδομένων/ κ.λπ.. Ευθύνη έχει
τόσο ο ίδιος ο φοιτητής για την αναζήτηση βοήθειας από τον καθηγητή όσο και ο
ίδιος ο καθηγητής που οφείλει να παρακολουθεί σε στάδια και στενά την εξέλιξη
του έργου (εργασίας) του φοιτητή.

Αναφορές
D.Wells, ‘An Account of the Complex Causes of Unintentional Plagiarism in College
Writing’, WPA: Writing Program Administration Vol. 16, No.3, Spring 1993
Ermalynn M. Kiehl ‘Using an Ethical Decision-Making Model to Determine
Consequences for Student Plagiarism’, Journal of Nursing Education, June 2006 Volume 45, Issue 6
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7. Εργαλεία ανίχνευσης
Το Δ.Π.Θ. έχει ενσωματώσει στις βιβλιοθήκες του ένα μέσο ανίχνευσης-αποφυγής
της λογοκλοπής, σε αρμονία με τα υπόλοιπα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, το
λογισμικό Turnitin (http://turnitin.com/en_us/ ).
Το Turnitin είναι μια εμπορική ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπών που
δημιουργήθηκε από την iParadigms, LLC, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το
1997. Συνήθως, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα σχολεία αγοράζουν άδεια χρήσης
για την υποβολή δοκιμίων στον ιστότοπο του Turnitin, ο οποίος ελέγχει τα έγγραφα.
Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ομοιότητας με
τις αναφερθείσες στην εργασία, πηγές ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
εκπαιδευτική αξιολόγηση για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να μάθουν πώς να
αποφεύγουν τη λογοκλοπή και να βελτιώνουν τη γραφή τους.
Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο των ακαδημαϊκών
μονάδων του Ιδρύματος, ως βάση σωστής διδασκαλίας, εκπαίδευσης και
πληροφόρησης, δηλαδή:
• Ως εργαλείο εντοπισμού των πιθανών λογοκλόπων ώστε να λειτουργήσει ως
ερέθισμα για υιοθέτηση καλών πρακτικών.
• Ως βοήθημα των εξεταστών να εντοπίσουν την προέκταση και την πηγή του
προϊόντος της λογοκλοπής που έχει κατατεθεί για αξιολόγηση και βαθμολογία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σχολές και τα Τμήματα που χρησιμοποιούν το Turnitin ως
εργαλείο εντοπισμού πρέπει να καθορίσουν το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο
χρήσης του, στο πλαίσιο του γενικότερου Κανονισμού του Ιδρύματος. Δηλαδή, αν
χρησιμοποιείται σε συστηματική ή δειγματοληπτική βάση ή εάν οι εξεταστές το
χρησιμοποιούν ευρέως ως το εργαλείο σάρωσης των εργασιών που κατατίθενται
ηλεκτρονικά για αξιολόγηση.
Σημειώνεται έντονα, ότι κανένα λογισμικό δεν είναι ικανό να αποφασίσει αν ένα
έγγραφο είναι προϊόν λογοκλοπής. Η ικανότητα του λογισμικού έγκειται μόνο στο
να εντοπίζει και να τονίζει το μέρος κειμένου που συναντάται σε άλλες πηγές.
Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη αυτών των πηγών στη βάση δεδομένων του
λογισμικού. Για το λόγο αυτό μετά από τον έλεγχο της λογοκλοπής είναι ιδιαίτερα
σημαντική η καταχώρηση του εγκεκριμένου πονήματος στη βάση δεδομένων ώστε
να καταστεί δυνατή η χρήσης του ως πηγή σε επόμενο έλεγχο. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, τα στοιχεία της βάσης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των
Ιδρυμάτων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής
ένωσης.
Το λογισμικό εντοπίζει τις αντιστοιχίες κειμένου στην ίδια γλώσσα. Δεν έχει
δυνατότητα εντοπισμού αντιστοιχίας μέσω μετάφρασης. Για αυτή τη χρήση
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παρέχεται κατόπιν συνδρομής πρόσθετος κώδικας. Η πηγή της πληροφορίας
αποκαλύπτεται μόνο στην περίπτωση που ζητηθεί άδεια από το αντίστοιχο
πανεπιστήμιο και από τον συγγραφέα. Σημαντικό ζήτημα είναι ότι διασφαλίζεται η
προστασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών και συγγραφέων αλλά και τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν προκύπτει ανάλογο ζήτημα.
Στο παρόν έγγραφο δεν αναλύονται τεχνικές λεπτομέρειες της λειτουργίας του
λογισμικού, αλλά το περίγραμμα και οι βασικές αρχές. Περισσότερες και
ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό χρήσης του λογισμικού.
Σε γενικές γραμμές, η εργασία προς έλεγχο λογοκλοπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά
(υποστηρίζονται διάφορες μορφές κειμένου: Word, RTF, PDF και άλλες) και
υποστηρίζει 30 γλώσσες: Chinese (simplified and traditional), Japanese, Thai,
Korean, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German,
Hungarian, Italian, Polish, Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Portuguese, Romanian,
Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Αrabic, Hebrew, Farsi, Russian, and
Turkish, καθώς επίσης και η ελληνική).
Το Turnitin δε χρειάζεται ιδιαίτερη εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής. Ο έλεγχος της
αυθεντικότητας επιτυγχάνεται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά στην περίπτωση
μιας διατριβής μεγάλης έκτασης, μπορεί να πάρει σημαντικά περισσότερο χρόνο. Σε
κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται προστασία δεδομένων και γίνονται απολύτως
σεβαστά τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων
των φοιτητών. Η πηγή μπορεί να βρεθεί μόνο σε περίπτωση επικοινωνίας μεταξύ
των ιδρυμάτων για άδεια από τον δημιουργό (συγγραφέα).
Η βάση δεδομένων με την οποία ελέγχει το Turnitin αποτελείται από:
•
•
•
•

προγενέστερες καταγραφές στο Turnitin
ιστοσελίδες, περιλαμβάνοντας αρχείο διαγραμμένων/ αλλαγμένων ιστοσελίδων
υλικό από ιστοτόπους με συλλογή υλικού όπως το Project Gutenberg
επιλεγμένες υπηρεσίες συνδρομής, όπως συνδρομές σε περιοδικά

Οι περιορισμοί/ αδυναμίες του Turnitin είναι:
• αδυναμία εντοπισμού λογοκλοπής από βιβλία ή “παλαιές” πηγές που δεν
διατίθενται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο
• αδυναμία εντοπισμού σε βάσεις δεδομένων και συλλογές που προστατεύονται
από κωδικό
• αδυναμία εντοπισμού προϊόντος λογοκλοπής από μετάφραση μη αγγλόφωνης
πηγής
• αδυναμία έρευνας σε όλα τα περιοδικά που εκδίδονται στο κόσμο
• αδυναμία εντοπισμού εικόνων, σχημάτων, γραφημάτων που μετά τη λογοκλοπή
παρουσιάζονται ως εικόνες
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• απαίτηση για λεπτομερή μελέτη της παραγόμενης έκθεσης από τον καθηγητή
ώστε να διαπιστωθεί τελικά αν πρόκειται για αθώα σύμπτωση κειμένου ή για
λογοκλοπή.
• παρουσιάζει προβλήματα χρονικής ολοκλήρωσης με την αυξημένη χρήση και την
ανάλογη αύξηση του όγκου των πηγών στη βάση δεδομένων του
• δεν υποκαθιστά την κουλτούρα και την πειθαρχία στη συγγραφή κειμένων και
στην καινοτομία.

Αναφορές:
Batane, T. (2010). ‘Turning to Turnitin to Fight Plagiarism among University
Students’, Educational Technology & Society, 13 (2), 1–12.
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8. Κώδικας δεοντολογίας - Ακαδημαϊκές συνέπειες
Το Δ.Π.Θ. έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο του την ανάπτυξη του κώδικα
δεοντολογίας και τη θέσπιση ακαδημαϊκών συνεπειών σε ζητήματα λογοκλοπής,
στο πλαίσιο του γενικού Κανονισμού του Ιδρύματος και σε συνεννόηση με τις
ακαδημαϊκές του μονάδες, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε
επιστήμης. Η ολοκλήρωση των παραπάνω αναμένεται στο τέλος του 2018.
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9. Καλές πρακτικές
Οι βασικές πρακτικές των Ιδρυμάτων παγκοσμίως, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη
Βόρεια Αμερική, αφορούν τόσο ενέργειες σχετικά με την ενημέρωση των φοιτητών
για τους τρόπους αποφυγής της λογοκλοπής αλλά και των συνεπειών διάπραξής
της. Μάλιστα, μεγάλα Ιδρύματα του εξωτερικού έχουν θεσπίσει κανονισμούς
δεοντολογίας και έχουν αναπτύξει μηχανισμούς εντοπισμού που στηρίζονται σε
ολοκληρωμένα λογισμικά.
Στην περίπτωση διαπίστωσης λογοκλεμμένου εγγράφου/εργασίας από πλευράς
φοιτητή τα περισσότερα ιδρύματα ακολουθούν την εξής διαδικασία:
1.
2.

Ορίζεται επιτροπή εξέτασης του λογοκλεμμένου εγγράφου
Αποφασίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος ή αρμόδιο όργανο του
Ιδρύματος, μία από τις εξής ποινές:
2.1 Επανεξέταση και κατάθεση της εργασίας εκ νέου
2.2 Βαθμολογική ποινή σε κάθε περίπτωση
2.3 Αποβολή από εξεταστικές περιόδους, τον αριθμό των οποίων ορίζει η
επιτροπή
2.4 Αποβολή από το Ίδρυμα και παύση καθηκόντων και προνομίων

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παράδοσης της διπλωματικής εργασίας
απαιτείται να υπογραφεί από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια δήλωση συμμόρφωσης με
την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την αποφυγή λογοκλοπής.

Αναφορές
Colin Neville, ‘The complete guide to referencing and avoiding plagiarism’, Open
University Press, Copyright © Colin Neville 2007, ISBN-13: 978–0–33–522089–2 (pb)
978–0–33–522090–8 (hb)
Diane Pecorari, ‘Good and original: Plagiarism and patchwriting in academic secondlanguage writing’, Journal of Second Language Writing 12 (2003) 317–345
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10. Παραδείγματα λογοκλοπής
Παρατίθεται ο παρακάτω σύνδεσμος της Επιτροπής για την Ηθική περί των
δημοσιεύσεων - Committee on Publication Ethics (COPE). Πέραν των απλών
παραδειγμάτων λογοκλοπής που συναντώνται στις εργασίες φοιτητών ή στις
διατριβές, περιγράφονται διαφορετικοί τύποι λογοκλοπής με βάση: την έκτασή
τους, την πρωτοτυπία τους, το αντιγραφικό υλικό, το πλαίσιο, αναφορά, πρόθεση,
αρχαιότητα συγγραφέα και γλώσσα. Περιγράφονται επίσης: η εκπαίδευση των
συγγραφέων, οι διορθώσεις μετά τη διαπίστωση και οι εκδόσεις ανακλήσεων.

Αναφορές
https://publicationethics.org/
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11. Αναφορά σε έργο τρίτου
Οι αναφορές στο έργο τρίτων πρέπει να είναι σαφείς και να ακολουθούν διεθνώς
αποδεκτές μορφές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναφοράς όπως είναι οι
παραπομπές εντός του κειμένου, τα υποσέλιδα, οι παρασελίδιες ή οι αναφορές
τέλους.
Ο τρόπος αναφοράς σε οποιοδήποτε σημείο στο κείμενο ακολουθεί είτε μορφή
αριθμητικής λίστας ή μορφή παράθεσης της αναφοράς σε παρενθέσεις/αγκύλες.
Στην αριθμητική μορφή, ο αριθμός εκθέτης παραπέμπει σε λίστα των πηγών στο
τέλος του κειμένου. Οι αναφορές στο τέλος τοποθετούνται είτε με τη σειρά
εμφάνισης των πηγών στο κείμενο είτε αλφαβητικά. Τέτοιες τακτικές συνήθως
ακολουθούνται από τα επιστημονικά περιοδικά. Στην περίπτωση παράθεσης με
αγκύλες στο σώμα του κειμένου αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και η
ημερομηνία δημοσίευσης της πηγής. Στην περίπτωση που οι συγγραφείς ξεπερνούν
τους τρεις (3), τότε η αναφορά στο σώμα του κειμένου συνίσταται στο πρώτο όνομα
και το προσθετικό et al (et allii, και άλλοι). Στην περίπτωση που είναι τρεις οι
συγγραφείς, τότε αναγράφονται όλοι την πρώτη φορά και στην πορεία, αν υπάρχει
και άλλη αναφορά στο ίδιο έργο, αναγράφεται το πρώτο όνομα και το προσθετικό
et al.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η τακτική αναφορών εξαρτάται από τον εκδότη και από το
είδος της αναφοράς (βιβλίο, άρθρο περιοδικού, άρθρο συνεδρίου, διατριβή,
διαδικτυακή πηγή, πολυμέσο, κ.λπ.). Προτείνεται σε κάθε περίπτωση να
συμβουλεύεται ο φοιτητής είτε τον διδάσκοντα, είτε απευθείας τον εκδοτικό οίκο
στον οποίο επιθυμεί να δημοσιεύσει. Επιπλέον, πολλοί δικτυακοί τόποι
προσφέρουν εύχρηστες υπηρεσίες που αποδίδουν την αναφορά στην κατάλληλη
μορφή, (Aigaion, Bebop, BibBase, BibDesk, BibSonomy, Bibus, Bookends, Citavi,
CiteULike, colwiz, Docear, EndNote, F1000Workspace, JabRef, KBibTeX, Mendeley,
Paperpile, Papers Pybliographer, Qiqqa, ReadCube, refbase, RefDB, Reference
Manager, Referencer, RefWorks, SciRef, Sente, Wikindx, WizFolio, Zotero,
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software),
ενώ όλοι οι επεξεργαστές κειμένου έχουν ενσωματώσει αυτές τις μορφές
αναφορών για τη διευκόλυνση του χρήστη.
Ειδικά για την περίπτωση των διατριβών, έγκειται στο Τμήμα της εκάστοτε Σχολής
και στον κανονισμό συγγραφής διατριβών να ορίσει τον τρόπο αναφοράς που είναι
αποδεκτός κατά περίπτωση.
Διεθνώς υπάρχουν διάφορα πρότυπα που ακολουθούνται από την επιστημονική
κοινότητα, λόγω της απλότητας, ευκρίνειας, περιεκτικότητας και συνέχειας μεταξύ
των εκδόσεων. Ενδεικτικά τα πιο διαδεδομένα συστήματα γραφής αναφορών
είναι:
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• APA (American Psychological Association). Το σύστημα APA βασίζεται στην
αναφορά συγγραφέως και χρονολογίας. Δηλαδή δίνεται έμφαση στο όνομα του
συγγραφέα και στη χρονολογία έκδοσης για την αναγνώριση της δημοσίευσης.
• MLA (Modern Language Association). Το σύστημα MLA εφαρμόζεται κατά κόρον
από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες, ιδίως στις Η.Π.Α.. Θεωρείται το
πιο εύχρηστο σύστημα αναφορών.
• Harvard. Το σύστημα Harvard είναι παρόμοιο με το σύστημα αναφορών APA. Το
APA χρησιμοποιείται κυρίως στις Η.Π.Α., το σύστημα Harvard είναι δημοφιλές
στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία και έχει μεγάλη εφαρμογή στις
ανθρωπιστικές επιστήμες.
• Vancouver. Το σύστημα αναφορών Vancouver χρησιμοποιείται κυρίως στις
επιστήμες υγείας και στα επιστημονικά κείμενα.
• Chicago and Turabian. Τα δύο αυτά, ξεχωριστά, συστήματα αναφορών είναι
παρόμοια, όπως και με το σύστημα Harvard και APA. Έχουν ευρεία εφαρμογή
στην οικονομική επιστήμη και στους ιστορικούς.
Ο παρών οδηγός δεν θα προβεί σε αναλυτική περιγραφή των συστημάτων
αναφορών, καθώς αυτά διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ στο διαδίκτυο και ανανεώνονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα με νέα έκδοση. Επιπλέον, στο Δ.Π.Θ. έχουν συνταχθεί
στο παρελθόν, στην Ελληνική γλώσσα, παρόμοιοι οδηγοί που εξηγούν αναλυτικά τα
συστήματα σε διαφόρων τύπων αναφορές. Στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορείτε
επίσης να βρείτε έναν ανάλογο οδηγό σύνταξης της βιβλιογραφίας.

Αναφορές
Colin Neville, ‘The complete guide to referencing and avoiding plagiarism’, Open
University Press, Copyright © Colin Neville 2007, ISBN-13: 978–0–33–522089–2 (pb)
978–0–33–522090–8 (hb)
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Guides/General_Product_FAQs/find_for
matted_examples_of_different_Citation_styles
http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx
https://www.mla.org/MLA-Style
http://guides.library.uwa.edu.au/friendly.php?s=harvard
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://openjournals.net/files/Ref/VANCOUVER%20Reference%20guide.pdf
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
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Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν

2

Π ε ρ ι ε χό μ ε ν α :

Καλές Πρακτικές………………………………. σελ.3
Στ ό χ ο ι … … … … … … … … … … … … … … … … … . . σ ε λ . 4
Μεθοδολογία……………………………………. σελ. 6
Παράρτημα Ι:
δικτυακός τόπος συλλόγου αποφοίτων ….σελ.9
Παράρτημα ΙΙ:
έρευνα αποφοίτων/ ερωτηματολόγιο …….σελ. 14

3

Κ α λ έ ς

Π ρ α κ τ ι κ έ ς :

Την τελευταία δεκαετία εφαρμόζονται καλές πρακτικές παγκοσμίως αναφορικά με την
παρακολούθηση και διασύνδεση των αποφοίτων με το πανεπιστήμιο και με τους
φορείς απασχόλησης. Τα οφέλη είναι πολλαπλά για όλα τα μέλη μιας τέτοιας
κοινότητας. Οι καλές αυτές πρακτικές στηρίζονται σε βασικές αρχές όπως
περιγράφεται παρακάτω:















Θέσπιση διαχρονικής διασύνδεσης από τις προπτυχιακές σπουδές, ενθάρρυνση
συμμετοχής σε δράσεις και φορείς (τοπικούς, εθνικούς, κλπ.), ενίσχυσης πνεύμα
«ανταπόδοσης» στο Ίδρυμα
Θεμελίωση του κύρους που προσδίδει η ένταξη στον σύλλογο αποφοίτων προς
όφελος όλων
Επικέντρωση στην καλλιέργεια πνεύματος εμπιστοσύνης παρά στην ικανοποίηση
των μελών
Σκοπός είναι η θέσπιση μέτρων, εκδηλώσεων και διαδικασιών με μεγάλη απήχηση
(κοινωνική, επαγγελματική, κλπ.)
Θέσπιση στόχων του Ιδρύματος, εντοπισμός αδυναμιών και κακών πρακτικών,
αύξηση επικοινωνίας με απόφοιτους
Τα παρεχόμενα προνόμια πρέπει να δίνονται μετά από έρευνα των αναγκών των
μελών (περιοδική) και την έρευνα για την ανταπόδοση εξαλείφοντας υπόνοια
αυστηρής οικονομικής συναλλαγής, ενίσχυση πνεύματος εθελοντισμού και
φιλανθρωπίας-ROI analysis
Εκμετάλλευση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της εποχής (διαδίκτυο)
Ορισμός του ιδανικού μέλους με σκοπό την διαχρονική σχέση με τους
Διαδραστικότητα και συνεργασία
Περιοδικές μελέτες απορρόφησης: διττές: απόφοιτοι, φορείς απασχόλησης
Επεξεργασία των πληροφοριών και αποτελεσμάτων των μελετών για περαιτέρω
βελτιστοποίηση των σπουδών και των δεσμών με τους αποφοίτους
Παροχή νέας γενιάς υπηρεσίες (καριέρας, διασύνδεσης, συμβουλευτικής)

Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις τίθενται οι στόχοι του Δ.Π.Θ. σχετικά με την
στρατηγική για του αποφοίτους και περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία για την
επίτευξη τους. Τέλος, παρατίθενται δύο παραρτήματα, το Παράρτημα Ι που αφορά στο
δικτυακό τόπο του συλλόγου των αποφοίτων Δ.Π.Θ. και τι ενότητες/πληροφορίες θα
περιλαμβάνει και τέλος το Παράρτημα ΙΙ με το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο για τη
μελέτη αποφοίτων. (***σημείωση: εξέλιξη του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιεί η
Δ.Α.ΣΤΑ. Δ.Π.Θ. και καλών πρακτικών των ερωτηματολογίων αποφοίτων)
Αναφορές:
Cabrera, A. F., Weerts, D. J., & Zulick, B. J. (2003). Alumni survey: Three conceptualizations to alumni
research. Conference of Métodos de Análisis de la Inserción Laboral de Los Universitarios, The
University of Leon, June 9-11, Leon, Spain, 1-108.
Herman, R.D., Renz, D.O. (2007). Nonprofit management alumni knowledge, skills, and career
satisfaction in relation to nonprofit academic centers council curricular guidelines: The case of one
university's master's of public administration alumni, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36 (4), pp.
98S-109S
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Younis, N. (2002). Impact of alumni feedback on the curriculum, ASEE Annual Conference Proceedings,
pp. 6325-6333
Clemmer, D.I., Bertrand, W.E.
A model for the incorporation of alumni-faculty feedback into curriculum planning
(1980) American Journal of Public Health, 70 (1), pp. 67-69
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Σ τ όχο ι :
Η στρατηγική του Δ.Π.Θ. σχετικά με την εύρεση και παρακολούθηση των αποφοίτων
σχεδιάζεται ανάλογα με τους επιθυμητούς στόχους που θέτει η διοίκηση ανά τακτά
χρονικά διαστήματα (5-6 χρόνια).
Οι στόχοι μπορεί να είναι άμεσοι (6-12μηνο), μεσοπρόθεσμοι (2,5-3 χρόνια) και
μακροπρόθεσμοι (ορίζοντας 5ετίας και άνω).Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται από τις
υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Παρακάτω συνοψίζονται οι στόχοι που προτείνονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. για τα
έτη 2017-2022. Ο χρόνος έναρξης και υλοποίησής τους φαίνεται στο διάγραμμα Gantt
του Σχήματος 1.
Α. Άμεσοι Στόχοι:






Δημιουργία συλλόγου (20 ενήλικα μέλη, καταστατικό-σκοπός-επωνυμία-έδραΑΦΜ, διοίκηση, αίτηση, δίκη, έγκριση, δημοσίευση)
Δημιουργία δικτυακού τόπου (χρήσιμες πληροφορίες, πεδία, ολοκλήρωση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας μελέτης απορρόφησης)
Δημιουργία λογαριασμών socialnetworks
Σύνδεσμος του Δικτυακού τόπου στην κεντρική ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (banner)
Σύνδεσμος του Δικτυακού τόπου στην ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. (banner)

Β. Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι:



Εκδηλώσεις (απόφοιτοι, εκπρόσωποι φορέων απασχόλησης)
Ενσωμάτωση του feedback των αποφοίτων και των φορέων απασχόλησης σχετικά
με τις δεξιότητες στο πρόγραμμα σπουδών

Γ. Μακροπρόθεσμοι Στόχοι:





Παροχές στους αποφοίτους
Συμβουλευτική ( σε συνεργασία με Δ.Α.ΣΤΑ.)
Καμπάνια Δ.Π.Θ. (αμφίδρομη σχέση Δ.Π.Θ.-αποφοίτων)
Παρακολούθηση των αναγκών των αποφοίτων για βελτίωση των παρεχόμενων
σπουδών και υπηρεσιών.
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Σχήμα 1: Χρονοδιάγραμμα Gantt: προγραμματισμός επίτευξης στόχων σχετικά με τη στρατηγική παρακολούθησης
αποφοίτων Δ.Π.Θ.
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Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α :
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων απαιτείται η επιλογή της κατάλληλης
μεθοδολογίας, διαχείρισης πόρων και οργάνωσης δράσεων. Στο μέρος αυτό της
μελέτης παρατίθεται μια SWOT Analysis που έχει ως σκοπό την ανάδειξη των δυνατών
σημείων , των αδυναμιών, των προκλήσεων και ευκαιριών που έχει ή αντιμετωπίζει το
Δ.Π.Θ. το 2017.
Σκοπός της ανάλυσης είναι η διερεύνηση του περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. που καλείται
να αναπτυχθεί η στρατηγική. Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται εσωτερική ανάλυση των
πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών. Έπειτα, αναλύοντας εξωτερικούς παράγοντες
καταγράφονται οι ευκαιρίες και οι απειλές από το εξωγενές περιβάλλον.
SWOT ANALYSIS:
Δυνατά σημεία:
 Εξειδίκευση:
η
προηγούμενη
εμπειρία της Δ.Α.ΣΤΑ.
 Ερωτηματολόγια αποφοίτων
 Υψηλής ποιότητας απόφοιτοι
 Υψηλό ποσοστό συνεργασιμότητας

Ευκαιρίες:
 Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς
εξειδικευμένους στην δικτύωση και
προβολή
 Explore web-marketing methods
 Μεγαλύτερη σύνδεση με περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης,
ενδυνάμωση
 Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών
 Συνεχής
έρευνα
κοινωνικών,
οικονομικών,
ψυχολογικών,
επαγγελματικών παραγόντων
 Συνεχής
αναβάθμιση
των
ζητούμενων πληροφοριών
 Καλλιέργεια
της
κουλτούρας
κοινωνίας των αποφοίτων Δ.Π.Θ.
 Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου
μάθησης

Αδυναμίες:
 Απουσία
μεθόδου
εντοπισμού
αποφοίτων πριν το 2000
 Δυσκολία στον εντοπισμό φορέων
απασχόλησης
 Απουσία ή περιορισμένοι πόροι
(ανθρώπινο δυναμικό, χρήματα)
 Έλλειψη υποδομών (τεχνολογικών)
 Φήμη
Απειλές:
 Νομοθετικό πλαίσιο
 Convince alumni to participate
 Life long learning
 Οικονομικές παροχές (κρίση)
 Παρακολούθηση με καινούργιες
μεθόδους ψυχολογικού διαδικτυακού
προφίλ
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Οι προτεινόμενες δράσεις (ως μέσο επίτευξης των στόχων) έχουν ως σκοπό την
αξιοποίηση των δυνατών σημείων του Δ.Π.Θ., την εκμετάλλευση των ευκαιριών και
την εξάλειψη των δυσκολιών/ απειλών. Τέλος, οι δράσεις στοχεύουν επίσης στην
άμβλυνση των αδυναμιών του Δ.Π.Θ. και στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις προτεινόμενες δράσεις.
Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση Δράσεων για την αναπτυξη στρατηγικής για τους απόφοιτους του Δ.Π.Θ.

ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΗ
Σύσταση συλλόγου

ΆΜΕΣΟΙ

Ανάθεση δικτύωσης

Επεξεργασία
και
προβολή
των
αποτελεσμάτων των μελετών απορρόφησης

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ

Δημιουργία μητρώων φορέων απασχόλησης
Διοργάνωση
εκδηλώσεων
ανταλλαγής
απόψεων των αποφοίτων Δ.Π.Θ. (σπουδές,
επαγγελματική εμπειρία, ευκαιρίες, δυσκολίες,
κλπ.)
Διοργάνωση
εκδηλώσεων
ανταλλαγής
απόψεων των φορέων απορρόφησης των
αποφοίτων Δ.Π.Θ. (σπουδές, επαγγελματική
εμπειρία, ευκαιρίες, δυσκολίες, κλπ.)
Περιοδική πρόσκληση αποφοίτων και φορέων
στις επιτροπές προγράμματος σπουδών ή στα
αρμόδια όργανα του Δ.Π.Θ. για αναθεώρηση
των παρεχόμενων γνώσεων

ΣΚΟΠΟΣ
Νομιμότητα (Άρθρο 78106, Αστικός Κώδικας)
Επιτάχυνση,
εξοικονόμηση πόρων
και χρόνου, μέγιστη
ποιότητα
Δείκτες
ποιότητας,
εντοπισμός αδυναμιών,
προβολή
Διασύνδεση άμεση με
εργοδοτικούς φορείς
Πληροφόρηση,
διαδραστικότητα,
καλλιέργεια κουλτούρας
Πληροφόρηση,
διαδραστικότητα,
καλλιέργεια κουλτούρας
Αναθεώρηση
των
παρεχόμενων γνώσεων
και αναβάθμιση του
κύκλου σπουδών με
στόχο την ανάπτυξη
βέλτιστων δεξιοτήτων
με αντίκρισμα στην
κοινωνία και την αγορά
εργασίας.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ
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Συνεργασίες με τοπική κοινωνία και εμπορικό Ενδυνάμωση
των
σύλλογο για παροχές προνομίων στους σχέσεων Δ.Π.Θ. με
αποφοίτους
τοπική
κοινωνία
σύνορα/
παροχή
κινήτρου
στους
αποφοίτους/
καλλιέργεια κουλτούρας
Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης
Στοχευμένα
προγράμματα επιπλέον
εξειδίκευσης ανάλογα
με τις απαιτήσεις των
αποφοίτων
και
προνόμια σε αυτούς
Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικής σε Περαιτέρω
ανάπτυξη
τελειόφοιτους, απόφοιτους, επιχειρηματίες των υπηρεσιών της
(Δ.Α.ΣΤΑ.: mentoring, business plans, κλπ)
Δ.Α.ΣΤΑ.- στελέχωσηπροβολήέρευνα
αποτελεσμάτων
Μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών και Προβολή- επιστημονική
άλλων παραγόντων των επιλογών των τεκμηρίωση- αναζήτηση
αποφοίτων μέσω διαδικτυακών ψυχολογικών νέων μεθόδων
προφίλ
Καλλιέργεια και διατήρηση κουλτούρας Προβολή
κοινωνίας αποφοίτων
Διεξαγωγή καμπάνιας Δ.Π.Θ. (αμφίδρομη)
Προβολή, κοινωνικά και
οικονομικά οφέλη
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Σύλλογος αποφοίτων Δ.Π.Θ.
 Γενικές πληροφορίες
 Προνόμια & παρεχόμενες υπηρεσίες
 Εκδηλώσεις
 Καμπάνια για το Δ.Π.Θ.
 Συμμετοχή
 Ομάδες αποφοίτων
 Νέα
 Επαγγελματική σταδιοδρομία- ευκαιρίες
 Τελειόφοιτοι
 Διαδικτυακές υπηρεσίες
 Μελέτες απορρόφησης
 Social media
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Σύλλογος αποφοίτων Δ.Π.Θ.
Γενικές πληροφορίες
Ο σύλλογος αποφοίτων Δ.Π.Θ. αποτελείται από αποφοίτους που φοίτησαν στα
Τμήματα του Δ.Π.Θ. Οι δεσμοί μεταξύ αποφοίτων και Δ.Π.Θ. ενθαρρύνονται και
υποστηρίζονται

από σωρεία

δράσεων,

που

στηρίζονται σε

αμοιβαία

προσπάθεια για διασύνδεση τόσο από τη μεριά του Πανεπιστημίου όσο και από
τους ίδιους τους αποφοίτους.
Οι εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. επιτρέπει την
ανανέωση των στοιχείων του χρήστη, την ρύθμιση των στοιχείων επικοινωνίας
και των στοιχείων διασύνδεσης αλλά και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά
περιοδικά. Με την εγγραφή στο σύλλογο αποφοίτων ο χρήστης έχει πλήρη
πρόσβαση στο αποκλειστικό δίκτυο όπου επιτρέπεται η επικοινωνία με άλλους
αποφοίτους, η εύρεση ή προσφορά συμβουλευτικής αλλά και επαγγελματικών
ευκαιριών.

Προνόμια και παρεχόμενες υπηρεσίες:
Κάρτα αποφοίτων: (ΔΩΡΕΑΝ άλλες δράσεις: πολιτισμός, διασκέδαση ψυχαγωγία,
ψώνια, διακοπές, κατοικία, μετακινήσεις, ηλεκτρονικές συνδρομές).
Επαγγελματική υποστήριξη:
1. E-learning & Life Learning: Το Δ.Π.Θ. προσφέρει κύκλους μαθημάτων
για την υποστήριξη της καριέρας των αποφοίτων και της κατάρτισής
τους.
2. Σύμβουλοι καριέρας: Οι σύμβουλοι καριέρας προσφέρουν υπηρεσίες
μέσω προσωπικών συνεντεύξεων συνέδριών συμβουλευτικής και
καθοδήγησης. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. απολαμβάνουν έκπτωση σε
όλες τις προσωπικές υπηρεσίες καθοδήγησης και επαγγελματικής
σταδιοδρομίας.
3. Δεσμοί
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας
αποφοίτων
Δ.Π.Θ.:
Συνδυάζοντας δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες mentoring, κύκλους
μαθημάτων κατάρτισης αλλά και καθιέρωση
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βραβείων επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις συναντήσεις αποφοίτων
διατηρεί σε επικοινωνία και επαφή τους συμμετέχοντες.
Επιχειρήσεις
1. Διευκολύνσεις με μεγάλα γραφεία για ενοικίαση επαγγελματικών
χώρων ή εξοπλισμών για τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ.
2. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες εκτυπώσεων

Εκδηλώσεις: (με ομάδα υποστήριξης διοργάνωσης της εκδήλωσης)
Διοργάνωση συναντήσεων και θεματικών βραδιών για τους αποφοίτους Τμημάτων,
Σχολών ή συνολικά του Δ.Π.Θ.
Θεματολογία: κοινωνικά, επαγγελματικής σταδιοδρομίας και κατάρτισης, ψυχαγωγικά,
φιλανθρωπικά, πολιτικά

Καμπάνια για το Δ.Π.Θ.
Η καμπάνια για τη στήριξη του Δ.Π.Θ. θα πρέπει να συνοδεύεται από δράσεις
διάχυσης της έρευνας και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων αλλά και
της διασύνδεσης του Ιδρύματος με την τοπική και όχι μόνο κοινωνία και φορείς.
Σκοπός της καμπάνιας είναι να γνωρίσει η κοινωνία το Δ.Π.Θ. και μέσω της ενίσχυσης
και του δικτύου των αποφοίτων να βρεθούν νέοι πόροι ενίσχυσής του είτε ερευνητικοί
είτε ιδιωτικοί. Οι στόχοι τίθενται από τη διοίκηση του Δ.Π.Θ. μετά από συνεννόηση με
τη διοίκηση των ακαδημαϊκών μονάδων.

Συμμετοχή




Οι απόφοιτοι μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.
Μπορούν να παρέχουν βοήθεια στους τελειόφοιτους για την επαγγελματική
τους πορεία, να προσφέρουν οικονομική στήριξη στο Ίδρυμα ή να συμμετέχουν
στη συμβουλευτική και θεματικές εκδηλώσεις μοιραζόμενοι τις εμπειρίες τους
και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στον επαγγελματικό στίβο. Η
διαδραστική μεταξύ μελών ΔΕΠ, αποφοίτων και φοιτητών συνεισφέρει σε μια
διαρκή ανταλλαγή εμπειριών- γνώσεων (επαγγελματικών/ ερευνητικών) που
συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος εμπιστοσύνης μεταξύ πανεπιστημίου
και αποφοίτων.
Τρόποι παροχής βοήθειας: (ενδεικτικά)
 Εθελοντική εργασία (συμβουλευτική, εκδηλώσεις)
 Δημιουργία λογαριασμού ενίσχυσής Δ.Π.Θ.
 Καμπάνια για το Δ.Π.Θ.

Ομάδες αποφοίτων




Το δίκτυο αποφοίτων και φίλων του Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει ομάδες τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό:
Ελληνικές ομάδες: περιλαμβάνει επιστημονικές, επαγγελματικές, ομάδες
δραστηριοτήτων κ.λπ..
Διεθνής ομάδες: Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική, Αυστραλία
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Νέα


Δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού διάχυσης των νέων του Δ.Π.Θ. και
των αποφοίτων του μέσω ανακοινώσεων, άρθρων, βίντεο κλπ.

Επαγγελματική σταδιοδρομία- ευκαιρίες




Το Δ.Π.Θ. και ο σύλλογος αποφοίτων βοηθούν στην ανάπτυξη των
επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων με ένα ισχυρό δίκτυο
φορέων και διοργανώσεων αλλά και υπηρεσιών συμβουλευτικής και νέων
ευκαιριών.
Σε αυτή την κατεύθυνση υποβοηθά η συνεργασία με τη Δ.Α.ΣΤΑ. Δ.Π.Θ.

Τελειόφοιτοι (Συνδυασμό με ΔΑΣΤΑ)






Ο σύλλογος αποφοίτων προσφέρει δικτύωση και ευκαιρίες
Διασύνδεσης με φορείς
Υποστήριξης: μαθησιακής/ εκπαιδευτικής/ ψυχολογικής
Θέσεων εργασίας
Εφόρου ζωής email

Διαδικτυακές υπηρεσίες


Όλες οι προαναφερθείσες υπηρεσίες παρέχονται και διαδικτυακά

Μελέτες απορρόφησης




Κάθε χρονιά η Δ.Α.ΣΤΑ. διεξάγει μελέτες απορρόφησης για τους αποφοίτους
του Δ.Π.Θ. οι οποίες προσφέρονται διαδικτυακά. (πλατφόρμα ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου)
Αναρτήσεις παλαιότερων μελετών
Αποτελέσματα και αξιοποίηση

Social media:
LinkedIn,
Twitter,
ResearchGate,
Facebook,
Υoutube channels,
Blogs,
Μobile apps
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Η έρευνα θα συμβάλλει σε στοιχεία για την ανάλυση των γενικών
χαρακτηριστικών των αποφοίτων του ΔΠΘ. Ως απόφοιτοι του ΔΠΘ ορίζονται
αυτοί που ολοκλήρωσαν οποιοδήποτε κύκλο σπουδών στο ΔΠΘ (προπτυχιακό
ή/και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό). Θα γίνει με βάση ένα ερωτηματολόγιο
που διακρίνεται σε επτά ενότητες. Για να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα η
αναλογία φύλου στο δείγμα ανά τμήμα πρέπει να προσεγγίζει την αντίστοιχη
των αποφοίτων, γίνεται από οκτώ έως δέκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για ένα πρώτο
καταστάλαγμα της επαγγελματικής κατάστασης των νέων αποφοίτων. Το
μέγεθος του δείγματος καθορίζεται με βάση τον αριθμό αποφοίτων ανά τμήμα
ώστε το σφάλμα εκτίμησης να μη υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα.
Η πρώτη ενότητα θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία με τα γενικά
χαρακτηριστικά που θα αναδεικνύει την αναλογία φύλου ανά τμήμα, τις
περιοχές από τις οποίες κυρίως προσελκύει φοιτητές το ΔΠΘ, το ποσοστό
αποφοίτων που έχουν μεταναστεύσει και την τρέχουσα κατάσταση των
αποφοίτων (εργαζόμενοι, μη εργαζόμενοι). Θα προσδιοριστεί ο βαθμός
απορρόφησης των αποφοίτων και το ποσοστό ανεργίας.
Στη δεύτερη ενότητα που θα αναφέρεται στις σπουδές, θα προσδιοριστεί ο
βαθμός προτίμησης του ΔΠΘ, σε ποιο βαθμό επιλέγουν να συνεχίσουν σε
μεταπτυχιακές/ διδακτορικές σπουδές (γενικά ή στο ΔΠΘ), θα αναδειχθεί το
επίπεδο αριστείας με βάση τη βαθμολογία τους, ο βαθμός συμμετοχής σε
πρακτική άσκηση, σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Επίσης σε ποιο
βαθμό είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών στο ΔΠΘ και τι
υποδεικνύουν για τη βελτίωσή του. Το ποσοστό φοιτητών που εργάστηκαν και
κατά πόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Η τρίτη ενότητα θα εστιάσει στους εργαζόμενους για τις συνθήκες και τους
όρους απασχόλησης. Σε συνάρτηση με τη δεύτερη ενότητα θα βρεθεί το
ποσοστό εργασιακής αποκατάστασης ανά τμήμα, η μορφή απασχόλησης των
αποφοίτων (πλήρους ή μερικής), οι απολαβές, ο τομέας απασχόλησης
(δημόσιος, ιδιωτικός), το ποσοστό εργασιακής μετανάστευσης και σε ποιες
χώρες, το απαιτούμενο διάστημα από την αποφοίτηση για την εύρεση
εργασίας, η διάρκεια απασχόλησης, η αναγκαιότητα για ανεύρεση νέας
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εργασίας, η συνάφεια του αντικειμένου εργασίας με τις σπουδές στο ΔΠΘ και
πως οι εργαζόμενοι απόφοιτοι αποτιμούν τις παραπέρα προοπτικές τους.
Επίσης η δυσκολία ανεύρεσης εργασίας και αν έπαιξε ρόλο το φύλο, η βοήθεια
που είχαν από το τμήμα, τους καθηγητές, το Γραφείο Διασύνδεσης.
H τέταρτη ενότητα θα παρουσιάσει δεδομένα για τους άνεργους απόφοιτους,
στοχεύοντας στην προσέγγιση των παραγόντων που δυσκολεύουν τους
απόφοιτους στην εύρεση εργασίας (πχ αναγκαιότητα για μεταπτυχιακούς
τίτλους ή ξένη γλώσσα, ελλιπής κατάρτιση, ενδεχόμενα συνειδητά μη
αναζήτηση εργασίας) και ποια η τάση για μετανάστευση.
Η πέμπτη ενότητα αφορά τους απόφοιτους που συνεχίζουν τις σπουδές τους.
Θα αναδείξει το ποσοστό αποφοίτων που επιδιώκουν μεταπτυχιακούς τίτλους,
αν συνεχίζουν στο ΔΠΘ ή σε άλλο Πανεπιστήμιο της χώρας ή του εξωτερικού,
ποια η συνάφεια των μεταπτυχιακών σπουδών με το βασικό πτυχίο από το
ΔΠΘ, η συμμετοχή τους σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής
φοιτητών.
Η έκτη ενότητα θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη στήριξης
των αποφοίτων από το ΔΠΘ, σε θέματα αναζήτησης εργασίας, ενημέρωσης για
υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, σύνταξης του βιογραφικού,
προετοιμασίας για συνέντευξη ‘mock job interview’ (προσομοίωση
πραγματικής συνέντευξης) και οργάνωσης ‘career fair’ (έκθεσης όπου εταιρίες
και επαγγελματίες συναντώνται με άτομα που αναζητούν εργασία).
Τέλος η έβδομη ενότητα θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
επικοινωνίας που προτιμούν να έχουν οι απόφοιτοι με το ΔΠΘ και τους
υπόλοιπους απόφοιτους.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μήνυμα
Αγαπητοί Απόφοιτοι
Η έρευνα αυτή γίνεται για τη συλλογή στοιχείων επικοινωνίας και την
καταγραφή της επαγγελματικής σας πορείας μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών σας στο ΔΠΘ. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η οργάνωση
συλλόγου αποφοίτων του ΔΠΘ και η αλληλεπίδραση αποφοίτων –
Πανεπιστημίου να αποτελέσει το θεμέλιο συνεχούς
βελτίωσης της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΔΠΘ και της επαγγελματικής αποκατάστασης
των αποφοίτων.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (*** Σχετική νομοθεσία)
1. Με την δήλωση αυτή παρέχω τη συγκατάθεσή μου ώστε τα προσωπικά
στοιχεία που παρέχονται με το ερωτηματολόγιο να τηρούνται και
επεξεργάζονται με νόμιμο τρόπο από το ΔΠΘ.
2. Έχω ενημερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από την Δ.Α.ΣΤΑ. του
ΔΠΘ.
3. Έχω ενημερωθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα
γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και ότι έχω το δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης και διαφωνίας απευθυνόμενος στον υπεύθυνο επεξεργασίας
της Δ.Α.ΣΤΑ. ΔΠΘ.
4. Έχω ενημερωθεί ότι έχω το δικαίωμα να υποβάλλω στην Δ.Α.ΣΤΑ. ΔΠΘ
οποιαδήποτε γραπτή αντίρρηση για την περεταίρω διατήρηση των
δεδομένων.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (* υποχρεωτικά πεδία)
Όνομα *

Έτος γέννησης

Επώνυμο *

Φύλλο:

Κινητό τηλέφωνο *

Άντρας

Σταθερό τηλέφωνο

email *

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας *

Πόλη

Χώρα

Χώρα Καταγωγής

Νομός Καταγωγής

Τόπος προσωρινής κατοικίας
Πόλη

Χώρα

Παρούσα ιδιότητα *
Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός /Μεταδιδακτορικός φοιτητής
Εργαζόμενος και ταυτόχρονα Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός/
Μεταδιδακτορικός φοιτητής
Εργαζόμενος

Γυναίκα
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Άεργος

Ξένες γλώσσες
Αγγλικά

Άριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

Άριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

Άριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

Άριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

2η γλώσσα

3η γλώσσα

4η γλώσσα

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ
Τμήμα και έτος αποφοίτησης στο ΔΠΘ *
Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Γλώσσας, Φιλολογίας &
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Δασολογίας, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ελληνικής Φιλολογίας

Hellenic Studies
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Επιστημών Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής
Επιστήμης

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών

Ιατρικής

Ιστορίας & Εθνολογίας

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Νομικής

Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Πολιτικών Μηχανικών
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού
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Έτος αποφοίτησης από άλλο Πανεπιστήμιο *
Πανεπιστήμιο

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Πανεπιστήμιο

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Βαθμός διπλώματος/πτυχίου
Άριστα

Λίαν καλώς

Καλώς

Επαρκώς

Προσδιορίστε:

Καλώς

Επαρκώς

Προσδιορίστε:

4η επιλογή

5η επιλογή

Έτος Εισαγωγής

Έτος αποφοίτησης

Βαθμός μεταπτυχιακού

Άριστα

Λίαν καλώς

Έτος Εισαγωγής

Έτος αποφοίτησης

Το Δ.Π.Θ. στο οποίο σπουδάσατε ήταν

1η επιλογή

2η επιλογή

3η επιλογή

Άλλο
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Πόσο ευχαριστημένος-η/ δυσαρεστημένος-η είστε από τη φοίτησή σας στο Δ.Π.Θ.
όσον αφορά:
(Σημειώστε Χ στο κατάλληλο κελί του παρακάτω πίνακα)
α. Προπτυχιακές σπουδές

Πολύ
ευχαριστημένος

Ούτε
ευχαριστημένος,
ούτε
δυσαρεστημένος

Ευχαριστημένος

Δυσαρεστημένος

Πολύ
δυσαρεστημένος

Πρόγραμμα
σπουδών

Διδακτικό
προσωπικό

Λειτουργικές
υποδομές

Διοικητική
υποστήριξη

Σχολιάστε τις ποιοτικές ελλείψεις που εντοπίσατε

β. Μεταπτυχιακές σπουδές
Πολύ
ευχαριστημένος
Πρόγραμμα
σπουδών
Διδακτικό
προσωπικό
Λειτουργικές
υποδομές

Ευχαριστημένος

Ούτε ευχαριστημένος,
ούτε δυσαρεστημένος

Δυσαρεστη
-μένος

Πολύ
δυσαρεστημένος
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Διοικητική
υποστήριξη

Σχολιάστε τις ποιοτικές ελλείψεις που εντοπίσατε

Κατά πόσο ήταν χρήσιμες οι γνώσεις που αποκτήσατε από τις σπουδές σας στο ΔΠΘ.
(Σημειώστε Χ στο κατάλληλο κελί του παρακάτω πίνακα)
α. Προπτυχιακές σπουδές

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Θεωρητικές γνώσεις
Πρακτικές (εργαστηριακές/κλινικές) γνώσεις
Ξένες γλώσσες (Τεχνική ορολογία)
Γνώσεις/εφαρμογές ηλεκτρονικού
Υπολογιστή

Σχολιάστε τις ελλείψεις στο θεωρητικό/εργαστηριακό/κλινικό επίπεδο που εντοπίσατε

β. Μεταπτυχιακές σπουδές

Πάρα πολύ

Θεωρητικές γνώσεις
Πρακτικές (εργαστηριακές/κλινικές) γνώσεις
Ξένες γλώσσες (Τεχνική ορολογία)
Γνώσεις/εφαρμογές ηλεκτρονικού
Υπολογιστή

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου
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Σχολιάστε τις ελλείψεις στο θεωρητικό/εργαστηριακό/κλινικό επίπεδο που εντοπίσατε

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο ΔΠΘ συμμετείχατε σε πρόγραμμα
ανταλλαγής φοιτητών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Ναι

Όχι

Δεν
υπήρχε

Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικές Σπουδές
Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Αξιολογήστε την ποιότητα και την αναγκαιότητα της παραπάνω δράσης

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο ΔΠΘ λάβατε οικονομική υποστήριξη από:

Υποτροφία

Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικές Σπουδές

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Άλλο
(Προσδιορίστε
τίτλο, διάρκεια και
πηγή
χρηματοδότησης)
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Αν ναι, πώς ενημερωθήκατε για την υποτροφία/ βραβείο/ ερευνητικό κλπ.:

Επιβλέπων καθηγητής
Δ.Α.ΣΤΑ.
Site Τμήματος
Site Ιδρύματος
Άλλο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο ΔΠΘ συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης;

Ναι

Όχι

Δεν
υπήρχε

Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αξιολογήστε την ποιότητα και την αναγκαιότητα της παραπάνω δράσης

Σημειώστε το χρονικό διάστημα που εργαστήκατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
στο ΔΠΘ (Στο αντικείμενο των σπουδών σας).
α. Προπτυχιακές Σπουδές
Καθόλου

έως 6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

2-3 χρόνια

3-4 χρόνια

1-2 χρόνια

περισσότερο από 4 χρόνια

Σχολιάστε την αναγκαιότητα (οικονομικοί λόγοι, χόμπυ, απόκτηση δεξιοτήτων, κλπ.) της παραπάνω
εργασίας και κατά πόσο επηρέασε τις επιδόσεις σας

β. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Καθόλου

έως 6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

25

Σχολιάστε την αναγκαιότητα (οικονομικοί λόγοι, χόμπυ, απόκτηση δεξιοτήτων, κλπ.) της παραπάνω
εργασίας και κατά πόσο επηρέασε τις επιδόσεις σας

Σημειώστε τη συνολική διάρκεια που εργαστήκατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
στο ΔΠΘ (Εκτός του αντικειμένου των σπουδών σας).
α. Προπτυχιακές Σπουδές
Καθόλου

έως 6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

2-3 χρόνια

3-4 χρόνια

1-2 χρόνια

περισσότερο από 4 χρόνια

Σχολιάστε την αναγκαιότητα της παραπάνω εργασίας και κατά πόσο επηρέασε τις επιδόσεις σας

β. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Καθόλου

έως 6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

Σχολιάστε την αναγκαιότητα της παραπάνω εργασίας και κατά πόσο επηρέασε τις επιδόσεις σας
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Γ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
(όσοι δεν εργάζονται προχωρούν στο Δ)
Παρούσα ιδιότητα *
Εργαζόμενος και ταυτόχρονα Μεταπτυχιακός
Διδακτορικός φοιτητής
Μεταδιδακτορικός φοιτητής
Εργαζόμενος σε αμειβόμενη εργασία
Εργαζόμενος εθελοντικά μη αμειβόμενος
Εργαζόμενος σε δική μου επιχείρηση
Στέλεχος σε οικογενειακή επιχείρηση
Αυτοαπασχολούμενος
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό
Άλλο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ

Είδος απασχόλησης *
Πλήρης

Μερική

Τομέας απασχόλησης *
Κρατικός

Ημικρατικός

Ιδιωτικός

Άλλο

Τόπος εργασίας *
Ελλάδα

Πόλη/περιοχή

Άλλη χώρα

Πόλη/περιοχή

Διάστημα που μεσολάβησε από την αποφοίτηση στο ΔΠΘ μέχρι να βρείτε εργασία
Καθόλου

έως 6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

2-3 χρόνια

3-4 χρόνια

4-5 χρόνια

Άλλο

Διάστημα που εργαστήκατε μετά την αποφοίτηση στο ΔΠΘ
Καθόλου

έως 6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

2-3 χρόνια

3-4 χρόνια

4-5 χρόνια

Άλλο
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Πώς βρήκατε την πρώτη εργασία μετά την αποφοίτηση; *
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Δ.Π.Θ.
Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Από την πρακτική άσκηση στα πλαίσια των σπουδών στο Δ.Π.Θ.
Συστάσεις καθηγητών του Δ.Π.Θ .
Γραφείο εξεύρεσης εργασίας
ΟΑΕΔ
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
Αγγελίες (τύπος)
Αγγελίες (διαδίκτυο)

Προσδιορίστε

Άλλο

Προσδιορίστε

Η εργασία που απασχολείστε μετά την αποφοίτηση παραμένει η ίδια;
Ναι
Όχι

Αν όχι, πόσες φορές αλλάξατε εργοδότη

Σε ποιο βαθμό η εργασία σας σχετίζεται με τις σπουδές σας στο ΔΠΘ *
α. Προπτυχιακές Σπουδές
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

β. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πάρα πολύ

Πολύ

Αν δεν σχετίζεται σχολιάστε τους λόγους, ήταν επιλογή σας ή αναγκαιότητα;
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Αν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο ΔΠΘ συμμετείχατε σε πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης/ ανταλλαγής φοιτητών με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού πιστεύετε
ότι σας βοήθησε στην επαγγελματική σας εξέλιξη/εύρεση εργασίας;

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Προπτυχιακές Σπουδές
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ποιος είναι ο κλάδος δραστηριότητας της Εταιρείας / Οργανισμού όπου εργάζεστε *

Αναφέρατε την Εταιρεία/Οργανισμό όπου εργάζεστε

Αναφέρατε τη θέση που κατέχετε στην Εταιρεία/Οργανισμό όπου εργάζεστε

Σημειώστε το ύψος των μηνιαίων (μικτά) αποδοχών σας
0€

έως 500€

501-750€

750-1000€

1251-1500 €

1501-1750 €

1751-2000 €

> 2000 €

1001-1250€

Είστε ικανοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας σας;
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Είστε ικανοποιημένοι από τις προοπτικές ανέλιξης στην εργασία σας;
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου
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Αντιμετωπίσατε δυσκολίες λόγω φύλου για την ανεύρεση εργασίας;
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Δ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
Ποια είναι η παρούσα κατάσταση;
Σε μεταπτυχιακές σπουδές
Σε αναζήτηση εργασίας
Άλλο

Προσδιορίστε

Ποιους παράγοντες θεωρείτε ανασταλτικούς σταδιοδρομίας στο αντικείμενο σπουδών
σας
Έλλειψη ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο επάγγελμα
Γενική Ανεργία
Ανεργία ειδικότερα στον κλάδο σας
Ελλιπής σχετική προϋπηρεσία
Κατοχή μόνο βασικού τίτλου σπουδών
Μη επαρκής εκπαίδευση / κατάρτιση στο συγκεκριμένο
αντικείμενο
Μη επαρκής γνώση ξένης γλώσσας (ορολογία ή γενικά)
Μη εξειδικευμένη γνώση χρήσης Η/Υ
Το φύλο
Άλλο

Προσδιορίστε

Σε ποιο τομέα θα προτιμούσατε να εργαστείτε;
Κρατικός

Ιδιωτικός

Δική μου
επιχείρηση

Αυτοαπασχολούμενος

Άλλο
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Ε. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ
Επίπεδο μεταπτυχιακής φοίτησης
Επαγγελματικός τίτλος
Δεύτερο πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Μεταδιδακτορικό

Αναφέρατε τη χώρα φοίτησης

Αναφέρατε το Πανεπιστήμιο φοίτησης

Αναφέρατε το πρόγραμμα σπουδών

Το αντικείμενο σπουδών σας είναι συναφές με το αντίστοιχο των σπουδών στο ΔΠΘ
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου
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ΣΤ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΠΘ
Σημειώστε σε ποιους τομείς είναι αναγκαία η στήριξή από το Γραφείο Σταδιοδρομίας ΔΠΘ
Πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Βοήθεια στη σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής
Πληροφόρηση για κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
Πληροφόρηση για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό
Πληροφόρηση για ερευνητικά προγράμματα που αφορούν νέους ερευνητές
Προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης (‘mock job interview’)
Πληροφόρηση για σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων
Οργάνωση ‘career fair’
Άλλο

Προσδιορίστε:

Σημειώστε αν έχετε συμμετάσχει σε δράσεις του Γραφείου Σταδιοδρομίας ΔΠΘ
Ναι
Όχι

Αναφέρατε τη δράση και σχολιάστε την ποιότητά της

Αν ναι σημειώστε αν θα ξανασυμμετείχατε
Ναι
Όχι

Σε ποια δράση:
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Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Δ.Π.Θ. ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
Είστε θετικός/ή στην συμμετοχή σας στο σύλλογο αποφοίτων του Δ.Π.Θ.
Ναι
Όχι

Σχολιάστε με ποιόν τρόπο θα επιθυμούσατε τη δράση του συλλόγου:

Σημειώστε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να γίνεται η επικοινωνία με το Δ.Π.Θ. και με τους
υπόλοιπους αποφοίτους
Δεν επιθυμώ επικοινωνία με το
Δ.Π.Θ./ υπόλοιπους αποφοίτους
Ταχυδρομείο
Δικτυακός τόπος Δ.Π.Θ.
Δικτυακός τόπος Δ.Α.ΣΤΑ.
Δικτυακός τόπος συλλόγου
αποφοίτων Δ.Π.Θ.
Email
Newsletter
Social networks (Facebook, Twitter,
Research Gate, LinkedIn, Blogs, etc
)

Προσδιορίστε:

Εκδηλώσεις (ημέρες καριέρας,
reunions, κλπ)

Προσδιορίστε:

Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων(ECTS)

Οδηγός
υπολογισμού
Πιστωτικών
Μονάδων

Κομοτηνή
26/6/2018

1. Ορισμός , στόχοι, κείμενη νομοθεσία
Η Διαδικασία της Μπολόνια (19/06/1999, Διακήρυξη της Μπολόνια μεταξύ 29
χωρών) είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης μέχρι το 2010, με αύξηση της κινητικότητας και απασχολησιμότητας
των Ευρωπαίων αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και ταυτόχρονη διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Mεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων,
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), είναι ένα σύστημα
περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με
την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν και αφορά τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των χωρών που υπέγραψαν τη Διαδικασία της
Μπολόνια. Το σύστημα αυτό υιοθετήθηκε και ενσωματώθηκε στη νομοθεσία των
περισσότερων χωρών. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ενσωματώθηκε στο νόμο 3374/2005 και
εξειδικεύθηκε με την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/ΦΕΚ Β’ 1466/13.8.2007.
Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή ή
σπουδαστή. Σκοπός του ECTS είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες
ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της Ευρώπης
μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS
παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής
αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των
επιτευγμάτων των σπουδαστών. Αυτό καθαυτό το ECTS σε καμία περίπτωση δε
ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών
προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια
τα πανεπιστήμια για να θέσουν μια ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες
συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς.

Σελίδα

«Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
βασίζεται στο φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή
σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος
σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή
ολοκλήρωσή του. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι
χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής για να
ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και
να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για
κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του
προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών
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Συγκεκριμένα για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα η υπουργική
απόφαση Φ5/89656/Β3 / ΦΕΚ Β’ 1466 / 13.8.2007 ορίζει:

ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συμμετοχή σε σεμινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη,
η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε εξετάσεις, η
εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας κ.λπ.
Το ελάχιστο και ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων που μπορούν να αποδοθούν
συνολικά σε ένα πρόγραμμα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με
τη συνολική διάρκειά του, κατανέμεται μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών με βάση τον
ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού διπλώματος.
Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά
τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει κατά
μέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας,
προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και
χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60)
πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο μεταξύ επτακοσίων
πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, και ανά τρίμηνο μεταξύ πεντακοσίων (500) και
εξακοσίων (600) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε είκοσι (20) πιστωτικές
μονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι
πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας.

Σελίδα

Κατά τον υπολογισμό του εκτιμώμενου φόρτου εργασίας πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη όλες οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται για
κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του
προγράμματος σπουδών, σε συνδυασμό με τους επιδιωκόμενους αντικειμενικούς
στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον χρόνο που χρειάζεται να δαπανήσουν
οι φοιτητές ή σπουδαστές για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ανάλογα με το
αντικείμενο και το είδος κάθε συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον
τρόπο εξέτασης και απόδειξης του βαθμού επιτυχίας των στόχων και αποτελεσμάτων
που επιδιώκονται με αυτή.»
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Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε αυτοτελές
εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών
είναι η Γενική Συνέλευση ή το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε περίπτωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και
η Γενική Συνέλευση ειδικής σύνθεσης σε περίπτωση προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών. Τα αρμόδια όργανα προβαίνουν στην απόδοση των πιστωτικών μονάδων
με ανάλογη αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας που εκτιμάται ότι απαιτείται για την
επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως
καθορίζονται εκάστοτε από τους οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για καθένα από
τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες του
προγράμματος σπουδών.

2. Προτεινόμενος αλγόριθμος για την απόδοση πιστωτικών
μονάδων ECTS σε εκπαιδευτικές δράσεις των
Προγραμμάτων Σπουδών στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.
Στην ενότητα αυτή προτείνεται ένας αλγόριθμος για την κατανομή των πιστωτικών
μονάδων ECTS σε εκπαιδευτικές δράσεις (μαθήματα, διπλωματικές/πτυχιακές
εργασίες και πρακτική άσκηση) των Προγραμμάτων Σπουδών στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.
Τα Τμήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αλγόριθμο αυτό ως βάση και να τον
προσαρμόσουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

2.1 Απόδοση πιστωτικών μονάδων ECTS σε προπτυχιακά μαθήματα.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 750 έως
900 ώρες εργασίας που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS (μέσος όρος 25
έως 30 ώρες ανά ECTS).
Προκύπτει επομένως, η παρακάτω γενική σχέση υπολογισμού:
Για εξάμηνο με Α αριθμό μαθημάτων: [(750 έως 900) /Α] ώρες εργασίας/μάθημα ή
Παράδειγμα:
Για πρόγραμμα σπουδών με 7 μαθήματα/εξάμηνο, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 107
έως 128,5 ώρες εργασίας/μάθημα & 4,28 ECTS/μάθημα.
Συνεπώς, οι διδάσκοντες, με βάση το συνολικό φόρτο, θα πρέπει για κάθε μάθημα να
κινηθούν εντός του προαναφερθέντος πλαισίου ωρών και να κατανείμουν τα ECTS
για το παραπάνω παράδειγμα μεταξύ 3 και 5, έτσι ώστε το σύνολο των ECTS του
εξαμήνου για όλα τα μαθήματα να μην ξεπερνάει τα 30.

Σελίδα

Στο Σχήμα 1 δίδεται ως παράδειγμα εφαρμογής ένα φύλλο μαθήματος με τον
υπολογισμό των ECTS, λαμβάνοντας υπόψη τις επί μέρους δραστηριότητες του
μαθήματος. Εξυπακούεται ότι μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν
δραστηριότητες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών .
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Για να γίνει αυτό, το κάθε Τμήμα μπορεί να εξειδικεύει τις γενικές οδηγίες που
δίδονται στην ενότητα αυτή σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του, να καθορίζει ίσως
κάποια συγκεκριμένη βαρύτητα για επί μέρους γενικές δραστηριότητες (θεωρία,
ασκήσεις, εργαστήρια κ.λπ.), να διανέμει προς συμπλήρωση αρχεία Excel για κάθε
μάθημα στους διδάσκοντες, καθορίζοντας τα όρια εντός των οποίων μπορούν να
κινηθούν σε σχέση με τις ώρες εργασίας/μάθημα και τα ECTS/μάθημα και στη
συνέχεια να κάνει κανονικοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων ώστε να
προκύπτουν τα 30 ECTS/εξάμηνο.

2.2 Απόδοση πιστωτικών μονάδων ECTS σε διπλωματική/πτυχιακή
εργασία
Σε όσα Τμήματα προβλέπεται διπλωματική ή πτυχιακή εργασία στο πρόγραμμα
σπουδών τους, τα ECTS που της αποδίδονται θα είναι αντίστοιχα της διάρκειας και
της βαρύτητάς της στο βαθμό πτυχίου ή διπλώματος. Για παράδειγμα, στα Τμήματα
της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου η διπλωματική εργασία είναι η μόνη δραστηριότητα
του 10ου εξαμήνου σπουδών, αυτή θα αξιολογείται ως φόρτος που αντιστοιχεί σε 30
Στο Σχήμα 2 δίδεται ως παράδειγμα εφαρμογής ένα φύλλο για τον υπολογισμό των
ECTS διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας που είναι η αποκλειστική δραστηριότητα
ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

2.3 Απόδοση πιστωτικών μονάδων ECTS σε πρακτική άσκηση
Ειδικά για την πρακτική άσκηση, αν αυτή έχει ενταχθεί ως υποχρεωτικό εξαμηνιαίο
μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών, η αξιολόγησή της μπορεί να γίνει με βάση το
φόρτο απασχόλησης του ασκούμενου και τον απαιτούμενο χρόνο συγγραφής των
σχετικών εκθέσεων.
Στο Σχήμα 3 δίδεται ως παράδειγμα εφαρμογής ένα φύλλο για τον υπολογισμό των

2.4 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σελίδα
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Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακολουθούνται όσα
προαναφέρθηκαν, τόσο για τα μαθήματα (σε αντιστοιχία με τα προπτυχιακά
μαθήματα), όσο και για τις διατριβές (σε αντιστοιχία με τις διπλωματικές/πτυχιακές
εργασίες).

Σελίδα
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Σχήμα 1: Φύλλο μαθήματος με τον υπολογισμό των ECTS

Σχήμα 2: Φύλλο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας με τον υπολογισμό των ECTS

8ο

(1) Ώρες Απασχόλησης

(2) Ώρες Συγγραφής Ενδιάμεσων Εκθέσεων και Τελικής Έκθεσης

120

5

ECTS

Σύνολο εξαμηνιαίου φόρτου (Ώρες)

125

25 Ώρες/ΕCTS

5,00

30 Ώρες/ΕCTS

4,17

Σχήμα 3: Φύλλο πρακτικής άσκησης με τον υπολογισμό των ECTS για την περίπτωση που η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό
εξαμηνιαίο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών
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Σύνολο Ωρών

Εξάμηνο

Σελίδα

Πρακτική Άσκηση

ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ – Οδηγός Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα

Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα
Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ
Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (http://modipserver.kom.duth.gr) απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του προσωπικού σας
λογαριασμού, δηλαδή του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας (αυτά που
χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
Ιδρύματος), προκειμένου το σύστημα να σας αναγνωρίσει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη
(Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα ΠΣ ΜΟΔΙΠ
Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων πρόσβασης,
εμφανίζεται στην ίδια οθόνη το πεδίο «Περίοδος Χρήσης», απ’ όπου επιλέγετε την
περίοδο χρήσης που επιθυμείτε (π.χ. 2016-2017). Τέλος, κάνετε κλικ στο κουμπί
«Επιλογή», για να εισαχθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (ΠΣ) και να
εμφανιστεί η κεντρική οθόνη (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2: Επιλογή Περιόδου Χρήσης
Για την προβολή του διαθέσιμου Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα, επιλέγετε από
το μενού «Απογραφικά Δελτία» την επιλογή «Διδάσκοντα» (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Επιλογή Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Στην πρώτη Καρτέλα, Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του
Διδάσκοντα, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία που είναι
καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του Φοιτητολογίου (ClassWeb της
Cardisoft). Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα δεν
2
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μπορούν να τροποποιηθούν, ενώ για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία που
εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα (π.χ. Επιστημονική Ειδίκευση: Βιοκινητική) ή με
παύλα (π.χ. Τομέας) υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Αρχική καρτέλα Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα
Για την τροποποίηση είτε των προσυμπληρωμένων στοιχείων είτε των πεδίων που
περιέχουν παύλα, αρκεί να κάνετε κλικ στο περιεχόμενο που επιθυμείτε να
τροποποιήσετε και θα εμφανιστεί ένα πεδίο κειμένου ή ένα αριθμητικό πεδίο για την
εισαγωγή των κατάλληλων στοιχείων (Εικόνα 5). Μετά την εισαγωγή των κατάλληλων
στοιχείων, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
, εφόσον επιθυμείτε να
τροποποιήσετε το περιεχόμενο του πεδίου. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την
τροποποίηση του πεδίου με τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν, κάνετε κλικ στο
κουμπί .
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Εικόνα 5: Τροποποίηση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα
Ύστερα από τη συμπλήρωση των πεδίων της καρτέλας Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και για την
αποθήκευση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί
Αποθήκευση, στο τέλος της καρτέλας (Εικόνα 5). Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα
πεδία της πρώτης καρτέλας θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η αποθήκευση του Δελτίου
ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6: Επιτυχής αποθήκευση Απογραφικού Δελτίου
Στη συνέχεια, για την συμπλήρωση των επόμενων στοιχείων του Απογραφικού
Δελτίου Διδάσκοντα, θα πρέπει να επιλεγεί η δεύτερη καρτέλα με τίτλο
ΙΙ.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ. Στην παράγραφο IΙ.1 Αριθμός
επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα, εμφανίζεται ένας πίνακας όπου για
την εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
που βρίσκεται
ακριβώς κάτω από αυτόν (Εικόνα 7 (α)). Για την επιλογή του ακαδ. έτους και του
τύπου της δημοσίευσης, κάνετε κλικ μέσα στα αντίστοιχα κελιά και επιλέγετε το
κατάλληλο μέσα από τη λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές που εμφανίζεται (Εικόνα
7 (β) (γ)). Στην περίπτωση που δεν σας καλύπτουν οι προτεινόμενες επιλογές για τον
τύπο της δημοσίευσης, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την επιλογή Άλλα, όπου
στο επόμενο πεδίο (Περιγραφή) θα πρέπει να επεξηγήσετε τι είδους επιστημονική
δημοσίευση περιλαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία. (Η αναφορά του είδους της
δημοσίευσης θα γίνει στο τέλος των στοιχείων της δημοσίευσης που θα
καταχωρηθούν στο ίδιο πεδίο, όπως θα αναφερθεί παρακάτω).
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(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 7: Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα
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Στη στήλη Περιγραφή, συμπληρώνετε αναλυτικά τα στοιχεία της επιστημονικής
δημοσίευσης (Εικόνα 8 (α)). Για την καταχώρηση των επιλογών σας κάνετε κλικ στο
κουμπί

που βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να

διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, κάνετε κλικ στο κουμπί . Κάνοντας
κλικ στο κουμπί της διαγραφής θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη
διαγραφή των στοιχείων που επιλέξατε (Εικόνα 8 (β)).

(α)

(β)
Εικόνα 8: Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της πρώτης γραμμής του πίνακα, μπορείτε να
προσθέτετε νέες καταχωρήσεις (γραμμή στο πίνακα), επαναλαμβάνοντας την
παραπάνω διαδικασία. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το
περιεχόμενο μιας καταχώρησης σε μία γραμμή του πίνακα κάνοντας κλικ στο κουμπί
, που βρίσκεται στο τέλος της κάθε γραμμής (Εικόνα 9). Επιπλέον, έχετε τη
δυνατότητα της διαγραφής μιας ολόκληρης καταχώρησης κάνοντας κλικ στο κουμπί
, που βρίσκεται στο τέλος της κάθε γραμμής του πίνακα (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9: Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα
Στην επόμενη παράγραφο IΙ.2 Αναγνώριση του ερευνητικού/επιστημονικού έργου
του Διδάσκοντα, θα πρέπει, στον πίνακα που εμφανίζεται, να συμπληρωθεί ο
συνολικός αριθμός για κάθε δείκτη αναγνώρισης (π.χ. ετεροαναφορές) από την
έναρξη της επιστημονικής σας καριέρας μέχρι και το εκάστοτε ακαδ. έτος αναφοράς
(Εικόνα 10). Ως εκ τούτου, οι αριθμοί των δεικτών σε μεταγενέστερο ακαδ. έτος θα
είναι πάντα μεγαλύτεροι ή ίσοι με το προηγούμενο ακαδ. έτος.

Εικόνα 10: Αναγνώριση του ερευνητικού/επιστημονικού έργου του Διδάσκοντα

Στην παράγραφο ΙΙ.3 Ερευνητικά Προγράμματα και έργα, για να εισάγετε τα στοιχεία
κάθε καταχώρησης θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
που βρίσκεται ακριβώς
κάτω από τον πίνακα (Εικόνα 11 (α)). Ειδικότερα, στη στήλη Όνομα Έργου,
συμπληρώνετε, μέσα στο κελί, τον τίτλο του έργου. Στην επόμενη στήλη Τύπος
8
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έργου, κάνοντας κλικ μέσα στο κελί, εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες
επιλογές (Εικόνα 11 (β)). Στην επόμενη στήλη Ιδιότητα συμμετοχής, κάνοντας κλικ
μέσα στο κελί εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές (Εικόνα 11 (γ)).

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 11: Ερευνητικά Προγράμματα και έργα
Στις επόμενες δύο στήλες Ημ/νία έναρξης και Ημ/νία λήξης, κάνοντας κλικ μέσα στο
αντίστοιχο κελί εμφανίζεται ημερολόγιο, στο οποίο επιλέγονται οι ημερομηνίες
έναρξης και λήξης του έργου, αντίστοιχα (Εικόνα 12 (α)). Στις επόμενες στήλες
Συνολικός προϋπολογισμός, Προϋπολογισμός ερευνητικής ομάδας, Αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών, Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων, Αριθμός
μεταδιδακτορικών φοιτητών και Αριθμός εξωτερικών συνεργατών, εισάγονται οι
αντίστοιχοι αριθμοί για το έργο (Εικόνα 12 (β)).
Λόγω του μεγάλου πλάτους του πίνακα, για να εμφανίζεται καθεμιά από τις επόμενες
στήλες, θα πρέπει να μετακινήσετε την οριζόντια γκρίζα μπάρα προς τα δεξιά,
κάνοντας κλικ επάνω της και μετακινώντας το ποντίκι.
Για την ολοκλήρωση της κάθε καταχώρησης θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
που βρίσκεται στην τελευταία στήλη αυτής της καταχώρησης. Στη περίπτωση που
9
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επιθυμείτε να διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε ήδη καταχωρήσει κάνετε κλικ στο
κουμπί . Κάνοντας κλικ στο κουμπί της διαγραφής θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων που επιλέξατε (Εικόνα 12 (γ)). Εφόσον
είστε σίγουροι για τη διαγραφή, κάνετε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ, αλλιώς κάνετε κλικ στο
κουμπί ΟΧΙ και επανέρχεστε στην προηγούμενη κατάσταση.

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 12: Ερευνητικά Προγράμματα και έργα (συνέχεια)

Στις επόμενες δύο ερωτήσεις ΙΙ.4 Έχετε διοικητική θέση σε διεθνείς ακαδημαϊκούς
/ ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες; και ΙΙ.5 Έχετε διοικητική
θέση σε εθνικούς ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές
10
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εταιρείες;, έχετε τη δυνατότητα κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί
την επιλογή σας σε

να αλλάξετε

(Εικόνα 13).

Εικόνα 13: Θέση σε διεθνείς/εθνικούς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς
Στην επόμενη ερώτηση Έχετε ερευνητικές συνεργασίες;, επιλέγετε κάνοντας κλικ
στο κενό τετραγωνάκι του αντίστοιχου είδους συνεργασιών. Στη συνέχεια, κάνοντας
κλικ στο κουμπί , εμφανίζεται ένα πεδίο κειμένου, όπου μπορείτε να περιγράψετε
συνοπτικά τη συνεργασία. Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης κάνετε κλικ στο
κουμπί (Εικόνα 14).

Εικόνα 14: Ερευνητικές συνεργασίες
Στην επόμενη ενότητα ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, στο πεδίο Αναφέρατε άλλες
δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο,
εμφανίζεται ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης, μέσω
της γραμμής εργαλείων που εμφανίζεται στο πάνω μέρος (Εικόνα 15). Για την
αποθήκευση των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στα πεδία της καρτέλας,
ΙΙ.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΟΝΙΚΟ ή ΆΛΛΟ ΕΡΓΟ, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί
Αποθήκευση στο τέλος της καρτέλας (Εικόνα 15).

Εικόνα 15: Σύνδεση με την κοινωνία
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Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της δεύτερης καρτέλας θα εμφανιστεί
το μήνυμα «Η αποθήκευση του Δελτίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την
καρτέλα (Εικόνα 16).

Εικόνα 16: Επιτυχής αποθήκευση Απογραφικού Δελτίου
Στη συνέχεια, για την υποβολή των στοιχείων του Απογραφικού Δελτίου του
Διδάσκοντα, κάνετε κλικ στην τρίτη καρτέλα με τίτλο, IΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ (Εικόνα 17).

Εικόνα 17: Υποβολή στοιχείων Απογραφικού Δελτίου διδάσκοντα
Για την οριστική υποβολή του Απογραφικού Δελτίου επιλέγετε το τετραγωνάκι
ελέγχου, Οριστική υποβολή και κλείδωμα του Απογραφικού Δελτίου, που βρίσκεται
στην αρχή της καρτέλας και πατάτε το κουμπί, Αποθήκευση (Εικόνα 18 (α)). Εφόσον
η οριστική υποβολή πραγματοποιηθεί με επιτυχία θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα
(Εικόνα 18 (β)). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του Απογραφικού Δελτίου
Διδάσκοντα σε μορφή .pdf, .rtf, .doc και .xls. Για την εξαγωγή του απογραφικού
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δελτίου σε οποιαδήποτε μορφή, κάνετε κλικ στο κουμπί της μορφής που επιθυμείτε,
που βρίσκεται στο τέλος της καρτέλας (Εικόνα 18 (α)(β)).

(α)

(β)
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Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος
Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ
Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (http://modipserver.kom.duth.gr) απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του προσωπικού σας
λογαριασμού, δηλαδή του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας (αυτά που
χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
Ιδρύματος), προκειμένου το σύστημα να σας αναγνωρίσει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη
(Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα ΠΣ ΜΟΔΙΠ
Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων πρόσβασης,
εμφανίζεται στην ίδια οθόνη το πεδίο «Περίοδος Χρήσης», απ’ όπου επιλέγετε την
περίοδο χρήσης που επιθυμείτε (π.χ. 2016-2017). Τέλος, κάνετε κλικ στο κουμπί
«Επιλογή», για να εισαχθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (ΠΣ) και να
εμφανιστεί η κεντρική οθόνη (Εικόνα 2).

1
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Εικόνα 2: Επιλογή Περιόδου Χρήσης
Για την προβολή των διαθέσιμων απογραφικών δελτίων μαθημάτων, επιλέγετε από
το μενού «Απογραφικά Δελτία» την επιλογή «Μαθήματος» (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Επιλογή Απογραφικό Μαθήματος
Στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται τα μαθήματα, στα οποία έχετε οριστεί ως
υπεύθυνος, και επιλέγετε το μάθημα για το οποίο επιθυμείτε τη συμπλήρωση του
απογραφικού του δελτίου. Στην πρώτη καρτέλα Ι. Γενικά, στην παράγραφο Ι.1
Ταυτότητα Μαθήματος, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του μαθήματος, τα οποία
είναι προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο
Πληροφοριακό Σύστημα του Φοιτητολογίου (Cardisoft). Τα προσυμπληρωμένα
στοιχεία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα δεν μπορούν να τροποποιηθούν, ενώ
για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία που εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα (π.χ.
Εβδομαδιαίες ώρες Διδασκαλίας) ή με παύλα (π.χ. Τομέας) υπάρχει η δυνατότητα
τροποποίησής τους (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Αρχική καρτέλα Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος
Για την τροποποίηση των προσυμπληρωμένων πεδίων με γαλάζιο χρώμα, αρκεί να
κάνετε κλικ στο περιεχόμενο που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και θα εμφανιστεί
ένα πεδίο κειμένου ή ένα αριθμητικό πεδίο για την εισαγωγή των κατάλληλων
στοιχείων (Εικόνα 5). Μετά την εισαγωγή των κατάλληλων στοιχείων, κάνετε κλικ στο
κουμπί . Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την τροποποίηση του πεδίου με τα
στοιχεία που συμπληρώθηκαν, κάνετε κλικ στο κουμπί .
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Εικόνα 5: Τροποποίηση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος

Στην παράγραφο Ι.2 Στοιχεία Μαθήματος, στα πεδία Κατηγορία μαθήματος και
Είδος μαθήματος κάνετε κλικ στο αντίστοιχο περιεχόμενο και επιλέγετε την
κατάλληλη επιλογή από την αναδυόμενη λίστα, επιβεβαιώνοντας με κλικ στο κουμπί
. Στο πεδίο Εξάμηνο διδασκαλίας εισάγετε τον αριθμό του εξαμήνου στο οποίο
διδάσκεται το μάθημα. Στο πεδίο Προαπαιτούμενα μαθήματα καταχωρείτε τους
τίτλους των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία η/ο
φοιτήτρια/της προκειμένου να εγγραφεί στο μάθημα για το οποίο συμπληρώνεται το
περίγραμμα. Στο πεδίο Δικτυακός τόπος μαθήματος καταχωρείται η διαδικτυακή
διεύθυνση (url) της ιστοσελίδας του μαθήματος. Στο πεδίο Γλώσσα διδασκαλίας και
εξετάσεων καταχωρείτε την αντίστοιχη γλώσσα, ενώ στο πεδίο Προσφερόμενο για
φοιτητές Erasmus κάνοντας κλικ στο ΟΧΙ μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο
σε ΝΑΙ. Στο πεδίο Αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Τμήματος, κάνετε κλικ στο
Άγνωστος και επιλέγετε την κατάλληλη επιλογή από την αναδυόμενη λίστα (Εικόνα
6).
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Εικόνα 6: Τροποποίηση στοιχείων σχετικά με την ανάρτηση του
Περιγράμματος/Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος

Στα πεδία Ώρες Εργαστηριακής Διδασκαλίας/εβδομάδα και Ώρες
Φροντιστηρίου/εβδομάδα συμπληρώνετε τους αντίστοιχους αριθμούς. Στο πεδίο
Τρόπος διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός
τρόπων διδασκαλίας, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου (check boxes).
Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε και άλλους τρόπους διδασκαλίας, κάνοντας κλικ
στο πλαίσιο ελέγχου «Άλλο», όπου ακριβώς από κάτω εμφανίζεται ένα πεδίο
κειμένου, που σας επιτρέπει να αναφέρετε τους επιπλέον τρόπους διδασκαλίας που
εφαρμόζετε (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7: Επιλογή στοιχείων Τρόπου διδασκαλίας Μαθήματος

Στα πεδία Πολλαπλή Βιβλιογραφία, Χρήση ΤΠΕ, Πολλαπλές μέθοδοι εξέτασης,
κάνοντας κλικ στο ΝΑΙ, μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο σε ΟΧΙ (Εικόνα 8).
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Εικόνα 8: Επιλογή στοιχείων ΝΑΙ/ΟΧΙ Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος
Στο τέλος της παραγράφου I.2 Στοιχεία Μαθήματος, στο πεδίο Παρατηρήσεις,
εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή
εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του περιεχομένου του (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Πεδίο Παρατηρήσεις Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος
Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων της καρτέλας Ι. Γενικά και για την αποθήκευση των
στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση,
στο τέλος της καρτέλας (Εικόνα 9). Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της
πρώτης καρτέλας εμφανίζεται το μήνυμα «Η αποθήκευση του δελτίου
ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 10). Σε αντίθετη
περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, πάνω από την καρτέλα, που σας
παραπέμπει σε διόρθωση του περιεχομένου του λανθασμένου πεδίου (Εικόνα 11).
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Εικόνα 10: Επιτυχής αποθήκευση Απογραφικού Δελτίου

Εικόνα 11: Μήνυμα λάθους αποθήκευσης δελτίου
8
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Στη συνέχεια, για τη συμπλήρωση των επόμενων στοιχείων του απογραφικού
δελτίου του μαθήματος, κάνετε κλικ στη δεύτερη καρτέλα με τίτλο ΙΙ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
– ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ. Για τη διευκόλυνσή σας στη
συμπλήρωση της εν λόγω καρτέλας συνιστάται να συμβουλευθείτε τον «Οδηγό
Κατανόησης και Εφαρμογής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μαθήματος» που έχει
συνταχθεί από τη ΜΟΔΙΠ.
Στην παράγραφο IΙ.1 Σκοπός/Περιεχόμενο μαθήματος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο
κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου)
του περιεχομένου του πλαισίου (Εικόνα 12).

Εικόνα 12: Σκοπός/Περιεχόμενο μαθήματος απογραφικού δελτίου
Για τη συμπλήρωση των στοιχείων στον πίνακα της παραγράφου ΙΙ.2 Μαθησιακά
αποτελέσματα, κάνετε κλικ στο κουμπί
, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον
πίνακα (Εικόνα 13 (α)). Στη στήλη Μαθησιακό αποτέλεσμα, κάνοντας κλικ μέσα στο
κελί εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες τέσσερις κατηγορίες στις οποίες
ομαδοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αφού επιλέξετε την κατάλληλη
κατηγορία, στο πεδίο ελεύθερου κειμένου εισάγετε τη συνοπτική περιγραφή του
μαθησιακού αποτελέσματος. Στην περίπτωση που το μαθησιακό αποτέλεσμα δεν
εντάσσεται σε κάποια από τις προτεινόμενες κατηγορίες, επιλέγετε το κενό και
περιγράφετε στο πεδίο κειμένου το μαθησιακό αποτέλεσμα (Εικόνα 13 (β)).
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(α)

(β)
Εικόνα 13: Μαθησιακά αποτελέσματα
Στις στήλες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και Μέθοδος Αξιολόγησης κάνοντας κλικ
μέσα στο αντίστοιχο κελί επιλέγετε μία από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας
(Εικόνα 14 (α) (β). Ειδικά για τις προτεινόμενες μεθόδους αξιολόγησης, αν δεν σας
καλύπτουν οι προτεινόμενες επιλογές, επιλέγετε Άλλο, ώστε να εμφανιστεί ακριβώς
από κάτω ένα πεδίο κειμένου, όπου συμπληρώνετε τη δική σας επιλογή (Εικόνα 14
(γ)).

(α)

(β)
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(γ)
Εικόνα 14: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι αξιολόγησης
Στο πεδίο Ώρες Εργασίας, εισάγετε τις ώρες εργασίας που πρέπει να αφιερώσει η/ο
φοιτήτρια/της προκειμένου να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
επιλέξατε και να προετοιμαστεί για να αξιολογηθεί με τη μέθοδο της επιλογής σας.
Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται όλη η στήλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
μπάρα κύλισης (χρώματος γκρι), μετακινώντας την προς τα δεξιά, για να εμφανιστεί
ολοκληρωμένη τόσο η στήλη των ωρών εργασίας όσο και η τελευταία στήλη του
πίνακα. Για την καταχώρηση των επιλογών σας θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
που βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων σε
κάθε γραμμή του πίνακα και για τη στήλη «Ώρες Εργασίας», πραγματοποιείται
αυτόματη άθροιση των ωρών στο πεδίο ΣΥΝΟΛΟ, που βρίσκεται στην τελευταία
γραμμή του πίνακα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα στοιχεία που
έχετε καταχωρήσει σε μια γραμμή του πίνακα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί
,οπότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων
που επιλέξατε (Εικόνα 15 (α)). Εφόσον είστε σίγουροι κάνετε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ,
διαφορετικά κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΧΙ και επανέρχεστε στην προηγούμενη
κατάσταση (Εικόνα 15 (β)).

(α)

(β)
Εικόνα 15: Ώρες εργασίας και διαδικασία διαγραφής
11

ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ – Οδηγός Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της πρώτης γραμμής του πίνακα, έχετε τη
δυνατότητα να προσθέσετε μία νέα καταχώρηση
(γραμμή στον πίνακα),
επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να
τροποποιήσετε το περιεχόμενο μίας γραμμής του πίνακα, κάνοντας κλικ στο κουμπί
, που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραμμής του (Εικόνα 16). Επιπλέον έχετε τη
δυνατότητα διαγραφής μίας καταχώρησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί
βρίσκεται επίσης στο τέλος κάθε γραμμής του πίνακα (Εικόνα 16).

, που

Εικόνα 16: Τροποποίηση περιεχομένου

Στην παράγραφο ΙΙ.3 Γενικές ικανότητες και για την εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα,
θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί , που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πίνακα
(Εικόνα 17 (α)). Στη στήλη Περιγραφή, κάνοντας κλικ μέσα στο κελί, εμφανίζεται μία
λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές. Για την καταχώρηση των επιλογών σας θα
πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
, που βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει,
μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί . Κάνοντας κλικ στο κουμπί της διαγραφής, θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων που επιλέξατε.
Εφόσον είστε σίγουροι για τη διαγραφή, κάνετε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ, διαφορετικά
κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΧΙ και επανέρχεστε στην προηγούμενη κατάσταση (Εικόνα
17 (β)).
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(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 17: Γενικές ικανότητες

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων τις καρτέλας ΙΙ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ και για την αποθήκευση των στοιχείων που έχουν
συμπληρωθεί, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση στο τέλος της καρτέλας
(Εικόνα 17 (γ)). Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της δεύτερης καρτέλας,
θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η αποθήκευση του δελτίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς»
πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 18).
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Εικόνα 18: Επιτυχής αποθήκευση στοιχείων της δεύτερης καρτέλας
Στη συνέχεια και για τη συμπλήρωση των επόμενων στοιχείων του απογραφικού
δελτίου του μαθήματος, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην τρίτη καρτέλα με τίτλο III.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στην παράγραφο IΙΙ.1 Τρόπος
διδασκαλίας, εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου, με δυνατότητες μορφοποίησης
(γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του περιεχομένου του πλαισίου, όπου
μπορείτε να αναφέρετε τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος (διαλέξεις,
εργαστήρια, πρακτική άσκηση, κ.λπ.) (Εικόνα 19).

Εικόνα 19: Τρόπος διδασκαλίας
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Στην παράγραφο III.2 Χρήση νέων τεχνολογιών, εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου,
με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του
περιεχομένου του πλαισίου, όπου μπορείτε να αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία του μαθήματος (Εικόνα 20).

Εικόνα 20: Χρήση νέων τεχνολογιών
Στην παράγραφο III.3 Διδακτικά βοηθήματα, εμφανίζεται πλαίσιο κειμένου, με
δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του
περιεχομένου του, όπου καταχωρείτε τα συγγράμματα που διανέμονται στους
φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα (Εικόνα 21).

Εικόνα 21: Διδακτικά βοηθήματα
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Στην παράγραφο III.4 Καταλληλότητα βοηθημάτων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο
κειμένου, με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου)
του περιεχομένου του για να προσδιορίσετε το ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που
καλύπτεται από τα συγγράμματα (Εικόνα 22).

Εικόνα 22: Καταλληλότητα βοηθημάτων
Στην παράγραφο III.5 Πρόσθετη βιβλιογραφία/υποστήριξη, εμφανίζεται πλαίσιο
κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου)
του περιεχομένου του πλαισίου, όπου καταχωρείτε την πρόσθετη βιβλιογραφία
(πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων) ή άλλου είδους υποστηρικτικό διδακτικό
υλικό (Εικόνα 23).

Εικόνα 23: Πρόσθετη βιβλιογραφία/υποστήριξη
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Στην παράγραφο ΙIΙ.6 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα, για την
εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί
, που βρίσκεται ακριβώς
από κάτω (Εικόνα 24 (α)). Στη στήλη Τρόπος αξιολόγησης, κάνοντας κλικ μέσα στο
κελί, εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές, από τις οποίες μπορείτε
να επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε (Εικόνα 24 (β)). Στη στήλη Μέθοδος αξιολόγησης,
κάνοντας κλικ μέσα στο κελί, εμφανίζεται επίσης μία λίστα με τις προτεινόμενες
επιλογές, από τις οποίες επιλέγετε αυτή που επιθυμείτε. Αν δεν σας καλύπτουν οι
προτεινόμενες επιλογές, επιλέγετε Άλλο και αναφέρετε στο πεδίο κειμένου που
εμφανίζεται από κάτω τη μέθοδο αξιολόγησης που επιθυμείτε (Εικόνα 24 (γ)). Στη
στήλη Ποσοστό (%) προσμέτρησης στον τελικό βαθμό, εισάγετε το κατάλληλο
ποσοστό (ποσοστό στο οποίο προσμετράται ο βαθμός του τρόπου αξιολόγησης που
επιλέξατε), σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στις προηγούμενες
στήλες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Για
την καταχώρηση των επιλογών σας θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί
, που
βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα
στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί , οπότε θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων που επιλέξατε.

(α)

(β)
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(γ)
Εικόνα 24: Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα
Για την εισαγωγή επιπλέον στοιχείων στον πίνακα θα πρέπει να κάνετε κλικ στο
κουμπί , που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πίνακα και να επαναλάβετε την ίδια
διαδικασία συμπλήρωσης (Εικόνα 24 (α)(β)).
Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων της καρτέλας III.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και για την αποθήκευση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί, θα
πρέπει να πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση στο τέλος της καρτέλας. Εφόσον έχουν
συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της πρώτης καρτέλας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η
αποθήκευση του δελτίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την καρτέλα (Εικόνα
25).

Εικόνα 25: Επιτυχής αποθήκευση των στοιχείων της τρίτης καρτέλας
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Στη συνέχεια και για την υποβολή των στοιχείων του απογραφικού δελτίου του
μαθήματος, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην τέταρτη καρτέλα με τίτλο, IV.ΥΠΟΒΟΛΗ
(Εικόνα 26).

Εικόνα 26: Υποβολή στοιχείων απογραφικού δελτίου μαθήματος

Για την οριστική υποβολή του απογραφικού δελτίου θα πρέπει να επιλέξετε το
τετραγωνάκι ελέγχου, Οριστική υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου,
που βρίσκεται στην αρχή της καρτέλας και να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση
(Εικόνα 27 (α)). Εφόσον η οριστική υποβολή του δελτίου πραγματοποιηθεί με
επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα, με την ημερομηνία και την ώρα της
υποβολής του (Εικόνα 27 (β)). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του
Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος σε μορφή .pdf, .rtf, .doc και .xls. Για την εξαγωγή
του απογραφικού δελτίου σε οποιαδήποτε μορφή, κάνετε κλικ στο κουμπί της
μορφής που επιθυμείτε, που βρίσκεται στο τέλος της καρτέλας (Εικόνα 27 (α)(β)).
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(α)

(β)
Εικόνα 27: Οριστική Υποβολή στοιχείων απογραφικού δελτίου μαθήματος
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα ενός μαθήματος είναι οι γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες που οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν, να κατέχουν και
να εφαρμόζουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και δηλώνουν τι αναμένεται ότι είναι
ο φοιτητής ικανός να κάνει, όταν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα ή μια ενότητα
μαθήματος, κατά περίπτωση. Αυτή η μετρήσιμη ικανότητα του φοιτητή
διαφοροποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα από τους σχετικά απροσδιόριστους
σκοπούς και στόχους που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως στην περιγραφή κάθε
μαθήματος.
Κάθε μάθημα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες μπορεί να περιέχουν
διδακτικές υπο-ενότητες, πρακτική ή/και κλινική άσκηση, ατομικές ή ομαδικές
εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες. Μπορεί
ακόμα να περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο (για
παράδειγμα, φροντιστηριακού τύπου μαθήματα και καθοδήγηση).
Καθεμιά από τις παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαιτεί συγκεκριμένο
φόρτο εργασίας από το φοιτητή και θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα τουλάχιστο
μαθησιακό αποτέλεσμα, ώστε συγκεντρωτικά να επιτυγχάνεται το σύνολο των
μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος. Επίσης, ο συνολικός φόρτος
εργασίας, ως το άθροισμα του φόρτου εργασίας των παραπάνω εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να αντιστοιχεί στις πιστωτικές μονάδες (ECTS) του
μαθήματος.
Τέλος, για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται και τα
κριτήρια αξιολόγησής του.
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Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Bloom (1956) για τους εκπαιδευτικούς στόχους,
προτείνειται μια ιεραρχία έξι επιπέδων, το καθένα από τα οποία θα πρέπει να
κατέχεται από τον εκπαιδευόμενο σε πολύ καλό βαθμό, προκειμένου να
προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο. Αυτή η ταξινόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως μοντέλο για τη συγγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα επίπεδα της
ταξινόμησης του Bloom με αντίστοιχα αποτελέσματα και ενδεικτικά ρήματα για την
περιγραφή τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο

Αποτέλεσμα

1. Γνώση

Ανάκληση δεδομένων ή
πληροφοριών

Ενδεικτικά ρήματα για την περιγραφή μαθησιακών
αποτελεσμάτων
ορίζω, περιγράφω, προσδιορίζω, απαριθμώ, αναγνωρίζω,
κατονομάζω, κατηγοριοποιώ, ονομάζω, διαβάζω,
καταγράφω, αναπαράγω, επιλέγω, δηλώνω, βλέπω,
γράφω, κ.λπ.

Κατανόηση εννοιών,
διακρίνω, κατηγοριοποιώ, αναφέρω, αλλάζω, περιγράφω,
ερμηνεία προβλημάτων
συζητώ, εκτιμώ, εξηγώ, γενικεύω, δίνω παραδείγματα,
2. Κατανόηση και οδηγιών, δήλωση ενός
διασαφηνίζω, επαναδηλώνω, ανακεφαλαιώνω, συνοψίζω,
προβλήματος με
κατανοώ, συμπεραίνω, κ.λπ.
διαφορετικές λέξεις
προσθέτω, υπολογίζω, ανακαλύπτω, εξετάζω, παράγω,
ενεργώ, εφαρμόζω, διαχειρίζομαι, ταιριάζω, εκφράζω,
Χρήση μιας έννοιας ή
ελέγχω, δηλώνω, καθορίζω, αναπτύσσω, ανακαλύπτω,
3. Εφαρμογή
γενίκευσης σε νέες
συνεισφέρω, καθιερώνω, επεκτείνω, υλοποιώ, περικλείω,
καταστάσεις και πλαίσια ενημερώνω, συμμετέχω, προβλέπω, ετοιμάζω, διατηρώ,
προβάλλω, παρέχω, συσχετίζω, αναφέρω, δείχνω, λύνω,
μεταφέρω, χρησιμοποιώ, εκμεταλλεύομαι, κ.λπ.
Διάκριση σε συστατικά
αναλύω, αποσυνθέτω, ταξινομώ, αντιπαραβάλλω,
μέρη και κατανόηση της
4. Ανάλυση
αναπτύσσω, συσχετίζω, διαφοροποιώ, διαχωρίζω,
οργανωτικής δομής, μιας
εστιάζω, διασαφηνίζω, καταδεικνύω, χωρίζω, υποδιαιρώ,
έννοιας, μιας κατάστασης,
κ.λπ.
κ.λπ.
προσαρμόζω, προβλέπω, συνδυάζω, επικοινωνώ,
συσσωρεύω, συνθέτω, δημιουργώ, σχεδιάζω,
Κατασκευή νέας δομής
μηχανεύομαι, εκφράζω, διευκολύνω, σχηματίζω,
από διαφορετικά στοιχεία,
5. Σύνθεση
γενικεύω, υποθέτω, ενσωματώνω, εξατομικεύω,
δημιουργία νέου
αρχικοποιώ, εντάσσω, παρεμβάλλω, εφευρίσκω,
νοήματος ή δομής
μοντελοποιώ, τροποποιώ, ενισχύω, αναδιατάσσω,
ανακατασκευάζω, δομώ, κ.λπ.
συγκρίνω, μετρώ, κρίνω, αποφασίζω, αξιολογώ,
Διατύπωση αξιολογικών
6. Αξιολόγηση
υποστηρίζω, ερμηνεύω, δικαιολογώ, αναπαλαιώνω,
κρίσεων
υπερασπίζομαι, κ.λπ.
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Τα παραπάνω επίπεδα μπορούν να συμπτυχθούν σε 3 κατηγορίες:
1. τη γνώση,
2. τη δεξιότητα (συνδυασμός της κατανόησης και της εφαρμογής),
3. την ικανότητα (επίλυση προβλημάτων, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση
και τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε νέες καταστάσεις).
Με τον όρο «γνώσεις» νοείται το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω
της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και
πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Οι γνώσεις
χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/ και έμπρακτες.
Με τον όρο «δεξιότητες» νοείται η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης
τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Οι
δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και
δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη
χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).
Με τον όρο «ικανότητες» νοείται η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων,
δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε
περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/ και προσωπική
ανέλιξη. Η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά στην υπευθυνότητα και την
αυτονομία.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αναλυθούν σε τρία βασικά στοιχεία,
ώστε να διατυπωθούν με ακρίβεια:
1. μια λέξη δράσης, που προσδιορίζει την απόδοση που πρέπει να αποδειχθεί.
2. μια δήλωση μάθησης, που καθορίζει ποια μάθηση θα αποδειχθεί με την
απόδοση.
3. μια ευρεία περιγραφή του κριτηρίου ή του προτύπου για αποδεκτές επιδόσεις.
Παραδείγματα διατύπωσης:
ΛΕΞΗ ΔΡΑΣΗΣ
(απόδοση)
1.

Χρησιμοποιεί

2.

Εφαρμόζει

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ
(εκμάθηση)
μεθόδους
επεξεργασίας
κειμένου
γλώσσα
προγραμματισμού
υψηλού επιπέδου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
(οι συνθήκες που
αποδεικνύουν την απόδοση)
για τη σύνταξη εκθέσεων και
αναφορών
για την επίλυση μαθηματικών
προβλημάτων

Γενικά, κατά τη διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, ο διδάσκων μπορεί:
 Να χρησιμοποιήσει την περιγραφή του κάθε μαθήματός του, ώστε να
διατυπώσει τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα.
 Να μετατρέψει τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματός του σε
μαθησιακά αποτελέσματα.
 Να κάνει μια λίστα με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναμένει
να διαθέτουν οι φοιτητές ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημά του.
 Να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των φορέων απασχόλησης για τις
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων στο βαθμό που αναλογεί
στο μάθημά του.
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος που συνοψίζει σειρά κατευθυντήριων οδηγιών
για τη διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων:
1. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός μαθήματος πρέπει να σχετίζονται με τους
απώτερους στόχους του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών.
2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκώς το
πλαίσιο αναφοράς, το επίπεδο, το εύρος και το περιεχόμενο του μαθήματος.
3. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή μεταξύ τους, να
είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα.
4. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι πλήρως κατανοητά και
επαληθεύσιμα όσον αφορά τα ουσιαστικά επιτεύγματα των φοιτητών στο τέλος
του μαθήματος.

4

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

5. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να συνδεθούν με τις κατάλληλες
μαθησιακές δραστηριότητες, αξιολογικές μεθόδους και αξιολογικά κριτήρια.
6. Πρέπει να ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται η επίτευξη των
μαθησιακών αποτελεσμάτων (π.χ. «να γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των
υλικών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην ηλεκτρονική μηχανική», «να
αποτυπωθεί ο ερευνητικός σχεδιασμός εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικές
μεθόδους»).
7. Να λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου
παράγονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι. Ο
διδάσκων πρέπει να αναρωτιέται αν η επίτευξη των μαθησιακών
αποτελεσμάτων είναι ρεαλιστική εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος, με τους πόρους που διαθέτει.
8. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι εφικτά στα πλαίσια του
καθορισμένου φόρτου εργασίας.
9. Ένα μαθησιακό αποτέλεσμα πρέπει να αναφέρεται στη μάθηση που είναι
μεταβιβάσιμη, δηλαδή να μπορεί η εκμάθηση να μεταφερθεί εύκολα από μια
τάξη σε ένα εργασιακό περιβάλλον ή από ένα εργασιακό περιβάλλον σε άλλο
κ.λπ.
10. Σε κάποια μαθήματα (ειδικά τα πιο δημιουργικά) οι φοιτητές αναμένεται να
ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο μέσα στο μάθημα, οπότε οι διδάσκοντες
μπορούν να επινοήσουν «ανοικτά» μαθησιακά αποτελέσματα για να το
εκφράσουν αυτό.
11. Δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες περί ιδανικού αριθμού μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε ένα μάθημα. Εξαρτάται από το επίπεδο και το είδος του
μαθήματος, όπως επίσης και από τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας. Ωστόσο, η
καλή πρακτική υποδεικνύει ότι ο αριθμός θα πρέπει να είναι μικρός και να
κυμαίνεται μεταξύ 6 και 8.
12. Η διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη,
αποφεύγοντας τις πολλές λεπτομέρειες.
 Να αποφεύγεται η χρήση σύνθετων και μακροσκελών προτάσεων. Σε
περίπτωση που απαιτείται η διατύπωση μια πολύπλοκης πρότασης,
προτείνεται για λόγους σαφήνειας να συντάσσονται δύο ή και περισσότερες
προτάσεις.
 Να χρησιμοποιείται μόνο ένα ρήμα για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα.
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Στην αρχή της διατύπωσης πρέπει να υπάρχει ένα ρήμα ενεργητικής
διάθεσης (π.χ. οι απόφοιτοι μπορούν να «περιγράψουν», «εφαρμόσουν»,
να «καταλήξουν σε συμπεράσματα», να «αξιολογήσουν», να
«οργανώσουν»), να ακολουθεί το αντικείμενο του ρήματος, καθώς και μια
μικρή φράση που δίνει συνοπτικά το νόημα του μαθησιακού
αποτελέσματος.
Παράδειγμα: "Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα
είναι σε θέση να αναλύει τους παγκόσμιους και περιβαλλοντικούς
παράγοντες όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους".
13. Μια καλή πρακτική, πριν την οριστικοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,
αποτελεί η συζήτηση των προτεινόμενων διατυπώσεων με συναδέλφους και,
ενδεχομένως, με φοιτητές, προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνεια και η
κατανόηση του περιεχομένου τους.
Πηγές:
Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. “Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive
domain” New York, Toronto: Longmans, Green, 1956
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:
http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
Tuning Educational Structures in Europe:
http://www.unideusto.org/tuningeu/
Support Guide for drafting, implementing and evaluating learning outcomes
http://www.aneca.es/eng/Press-service/News/2013/ANECA-launches-the-SupportGuide-for-drafting-implementing-and-evaluating-learning-outcomes
Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation Principles,
recommendations and practice
http://ecahe.eu/w/images/b/ba/Publication-Learning Outcomes in Quality
Assurance and Accreditation.pdf
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Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

Ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης (Πίνακας 1) με τις συστάσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις
απαιτούμενες ενέργειες, τις υπευθυνότητες, το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και τους
αναγκαίους πόρους για την ανταπόκριση του Ιδρύματος στις συστάσεις της Επιτροπής
Εξωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και πίνακας όπου αποτυπώνεται η Παρακολούθηση
Αποτελεσμάτων (Πίνακας 2) των παραπάνω δράσεων.

[1]

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Πίνακας 1)

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

1. Συστάσεις που αφορούν την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ιδρύματος
1.1 Ενέργειες για 
αύξηση
της
χρηματοδότησ 
ης από την
πολιτεία.


1.2 Αναζήτηση
κεφαλαίων
πέραν της
δημόσιας
επιχορήγησης

Αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού του  Διάθεση μέρους των αποθεματικών
Ιδρύματος κατά 15% σε ετήσια βάση
του Ιδρύματος στον τακτικό
προϋπολογισμό.
Αύξηση των πόρων για λειτουργικές
δαπάνες κατά 5% σε ετήσια βάση
 Διάθεση πόρων του ΕΛΚΕ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Χρηματοδότηση της κτιριακής υποδομής
της Ιατρικής (4η φάση)
 Αίτηση αυξήσεων της δημόσιας
επιχορήγησης μέσω κρατικού
 Αύξηση των εισροών από το ΠΔΕ κατά 10%
προϋπολογισμού & ΠΔΕ.
σε ετήσια βάση

 Αν. Πρύτανη
Οικονομικών και
Προϊστάμενος ΔΟΔ
 Αν. Πρύτανη
Έρευνας και
Καινοτομίας
 Πρύτανης και Αν.
Πρύτανη
Οικονομικών

 Δανειοδότηση ύψους 43 Μ€ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
 Αυτοχρηματοδότηση Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης

 Πρύτανης, Αν.
 Δεκέμβριος 2016
Πρύτανη Φοιτητικών
Θεμάτων και
Εξωτερικών
 Απρίλιος 2018
Υποθέσεων και
Προϊστάμενος της
 Ιούνιος 2018
ΔΤΕ
 Αν. Πρύτανη
Φοιτητικών Θεμάτων
και Εξωτερικών
Υποθέσεων, ΔΑΘ,
ΜΟΔΙΠ

 Σύνταξη ερωτηματολογίου/τεχνικού
δελτίου και υποστήριξη αίτησης προς
την ΕΤΕ.
 Διοικητικές ενέργειες για την
επανίδρυση ΠΜΣ.
 Διοικητικές ενέργειες για την Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
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 Μετά την έγκριση
κάθε ετήσιου
απολογισμού
(Απρίλιος)
 Μετά την έγκριση
κάθε ετήσιου
προϋπολογισμού
(Μάρτιος)
 Μετά την έγκριση
κάθε ετήσιου
προϋπολογισμού
(Μάρτιος)

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Δημόσια
επιχορήγηση
 Πόροι ΕΛΚΕ
 ΠΔΕ

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Δάνειο ΕΤΕ
 Τέλη φοίτησης

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

2. Συστάσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος
2.1 Ανασυγκρότηση  Νέο οργανόγραμμα διοικητικών
του
διοικητικού υπηρεσιών
μηχανισμού

2.2 Βελτίωση των
συστημάτων
μηχανοργάνωσης
των
διοικητικών
υπηρεσιών

 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
 ΟΠΣ Διεύθυνσης Διοικητικού (ΔΔ)
 ΟΠΣ Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)
 Επικαιροποιημένο ΟΠΣ Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ)
 Σύστημα παροχής WEB υπηρεσιών
 Ψηφιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες
 Ανάπτυξη νέου ΟΠΣ Γραμματειών

 Εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση
νέου Οργανισμού διοικητικών
υπηρεσιών.

 Ανάπτυξη ΟΠΣ ηλεκτρονικού

πρωτοκόλλου.
 Ολοκλήρωση ΟΠΣ ΔΔ.
 Ολοκλήρωση ΟΠΣ ΔΤΕ.
 Ολοκλήρωση ΟΠΣ ΔΟΔ.
 Ανάπτυξη Συστήματος παροχής WEB
υπηρεσιών.
 Εγκατάσταση ψηφιακού τηλεφωνικού
δικτύου.
 Ανάπτυξη ΟΠΣ Γραμματειών με
τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού.
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 Αν. Πρύτανη
Φοιτητικών
Θεμάτων και
Εξωτερικών
Υποθέσεων και
προϊστάμενοι
Διευθύνσεων και
Τμημάτων

Προϊστάμενοι
Διεύθυνσης
Μηχανοργάνωσης,
Τμήματος
Μηχανογράφησης
και Τμήματος
Λειτουργίας και
Συντήρησης
Υπολογιστικών
Συστημάτων

 Αύγουστος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό

 Μάρτιος 2016
 Δεκέμβριος 2016
 Δεκέμβριος 2016
 Σεπτέμβριος 2017
 Ιούνιος 2016
 Δεκέμβριος 2017
 Δεκέμβριος 2020

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Χρηματοδότηση
από το έργο:
«Ψηφιακή
Σύγκλιση»
 Ίδιοι πόροι
(ΕΛΚΕ)

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

3. Συστάσεις που αφορούν την ενίσχυση του προσωπικού του Ιδρύματος
3.1
Αντιμετώπιση  Κάλυψη 40 κενών οργανικών θέσεων από
της μείωσης του νέους διορισμούς και μετατάξεις
Διοικητικού
υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου
Προσωπικού
του τομέα
Ιδρύματος
 Ένταξη του Ιδρύματος στο πρόγραμμα
κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων

 Αιτήματα προς το Υπουργείο για
 Πρύτανης και
πρόσληψη νέων υπαλλήλων.
Προϊστάμενος ΔΔ
 Δημόσιες προσκλήσεις για μετάταξη
 Αν. Πρύτανη
δημοσίων υπαλλήλων.
Φοιτητικών
Θεμάτων και
 Ψηφιοποίηση οργανογράμματος
Εξωτερικών
διοικητικών υπηρεσιών και δημιουργία
Υποθέσεων και
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
προϊστάμενοι
Διευθύνσεων και
Τμημάτων

3.2
Προσέλκυση  70 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ
νέου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού
 40 νέες θέσεις μελών ΕΔΙΠ-ΕΕΠ από
μετατάξεις διοικητικών υπαλλήλων και
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης
 400 νέες θέσεις διδασκόντων με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου

 Ενέργειες για έγκριση των σχετικών
προκηρύξεων.
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για
προσέλκυση εκπαιδευτικών Α/θμιας
και Β/θμιας εκπαίδευσης.

 Πρύτανης,
 Ιούλιος 2018
Κοσμήτορες Σχολών,
Πρόεδροι Τμημάτων
και Προϊστάμενος
ΔΔ

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα απόκτησης
ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων
διδακτόρων του ΕΣΠΑ.
 Ενέργειες για έγκριση πιστώσεων για
πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ
407/80.

 Κοσμήτορες Σχολών,
Πρόεδροι Τμημάτων
και Προϊστάμενος
ΔΔ
 Κοσμήτορες Σχολών,
Πρόεδροι Τμημάτων
και Προϊστάμενος
ΔΔ
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 Αύγουστος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι κρατικού
προϋπολογισμού
 Πόροι
προγράμματος
απόκτησης
ακαδημαϊκής
εμπειρίας νέων
διδακτόρων

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

4. Συστάσεις που αφορούν σε διαδικασίες οργάνωσης και συλλογής δεδομένων
4.1 Βελτίωση της  Οδηγοί εσωτερικής αξιολόγησης
 Σύνταξη οδηγών εσωτερικής
οργάνωσης της  Ψηφιακά ερωτηματολόγια αξιολόγησης
αξιολόγησης.
διαδικασίας
διδακτικού έργου
 Σύνταξη ερωτηματολογίων και
συλλογής των  Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα
καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας
δεδομένων
αξιολόγησης διδακτικού έργου.
της ΑΔΙΠ
 Ορισμός υπεύθυνων καταχώρησης
δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα της ΑΔΙΠ σε κάθε Τμήμα και
καταχώρηση δεδομένων για τα ακαδ .
έτη 2015-16 και 2016-17.

4.2 Βελτίωση των  Ψηφιακά εργαλεία συγκέντρωσης
μέσων
δεδομένων
συλλογής των  Ολοκλήρωση πληροφοριακού συστήματος
δεδομένων
της ΜΟΔΙΠ

 ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ
Τμημάτων

 Δημιουργία ψηφιακών βάσεων και
 ΜΟΔΙΠ
ερωτηματολογίων για τη συγκέντρωση
δεδομένων
 Ανάθεση της ολοκλήρωσης του
Πληροφοριακού συστήματος σε
ανάδοχο μέσω δημόσιου διαγωνισμού
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 Δεκέμβριος 2016
 Δεκέμβριος 2017
 Απρίλιος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι ΕΛΚΕ

 Ιούνιος 2016
 Μάρτιος 2017

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΕΛΚΕ

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

5. Συστάσεις που αφορούν στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος
5.1 Γνωστοποίηση  Συμμετοχή του Ιδρύματος ως τακτικό
σε παγκόσμια μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κλίμακα
του Πανεπιστημίων (European University
έργου
των Association - EUA)
μελών ΔΕΠ και  Ένταξη του Ιδρύματος σε διεθνείς
των φοιτητών οργανισμούς κατάταξης Ιδρυμάτων
του Ιδρύματος.
Ανώτατης Εκπαίδευσης όπου απαιτείται
εγγραφή.
 Προβολή του Ιδρύματος σε μία
τουλάχιστον έκθεση διεθνούς εμβέλειας
ανά έτος.

 Διοικητικές ενέργειες για τη συμμετοχή  Αν. Πρύτανη
του Ιδρύματος στην EUA.
Φοιτητικών
Θεμάτων και
 Εγγραφή και καταχώρηση των
Εξωτερικών
απαραίτητων δεδομένων στους
Υποθέσεων και
διεθνείς οργανισμούς κατάταξης ΑΕΙ:
ΜΟΔΙΠ
U-Multirank και Times Higher
Education – World University Rankings.  Αν. Πρύτανη
Έρευνας και
 Εγγραφή και καταχώρηση των
Καινοτομίας,
απαραίτητων δεδομένων στο διεθνή
Προϊστάμενοι
οργανισμό κατάταξης ΑΕΙ QS- World
Τμημάτων
University Rankings.
Δημοσίων Σχέσεων
 Διοικητικές ενέργειες για τη συμμετοχή
και Διεθνών
του Ιδρύματος σε εκθέσεις διεθνούς
Σχέσεων
εμβέλειας.

5.2 Δημοσιοποίηση  Έκδοση οδηγών σπουδών στην ελληνική
πληροφοριών
και στην αγγλική.
και
 Απόδοση στην αγγλική των ιστοσελίδων
προγραμμάτων
των Τμημάτων του Ιδρύματος.
σπουδών του  Νέα δίγλωσση ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Ιδρύματος στην
αγγλική.

 Σύνταξη νέων οδηγών προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών σπουδών στην
ελληνική και αγγλική.
 Απόδοση του περιεχομένου των
ιστοσελίδων των Τμημάτων του
Ιδρύματος στην αγγλική.
 Συλλογή δεδομένων και μετάφρασή
τους στην αγγλική, για την
τροφοδότηση της ιστοσελίδας του
Ιδρύματος.
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 Μάιος 2017
 Δεκέμβριος 2017
 Απρίλιος 2018
 Δεκέμβριος 2018

 Αν. Πρύτανη
 Δεκέμβριος 2016
Έρευνας και
 Ιούνιος 2018
Καινοτομίας και
Προϊστάμενος ΔΑΘ
 Κοσμήτορες και
Πρόεδροι Τμημάτων
 Αν. Πρύτανη
Οικονομικών,
Κοσμήτορες και
Πρόεδροι Τμημάτων
και Προϊστάμενοι
Διευθύνσεων

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΕΛΚΕ

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΕΛΚΕ
 Πόροι του
τακτικού
προϋπολογισμο
ύ του Ιδρύματος

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

6. Συστάσεις που αφορούν στις συνεργασίες του Ιδρύματος με άλλα Ιδρύματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα
6.1 Ενίσχυση των  Υπογραφή τεσσάρων τουλάχιστον νέων
 Ενέργειες μονομελών οργάνων
συνεργασιών
διμερών συμφωνιών συνεργασίας του
διοίκησης και μελών ΔΕΠ καθώς και
του Ιδρύματος Ιδρύματος με Ιδρύματα εκτός Ελλάδος ανά
διοικητικές ενέργειες για την
με
άλλα γνωστικό αντικείμενο σπουδών (Τμήμα).
υπογραφή των συμφωνιών
ιδρύματα εντός  Υπογραφή πέντε τουλάχιστον νέων
συνεργασίας.
και
εκτός διμερών συμφωνιών συνεργασίας του
Ελλάδος
Ιδρύματος με Ιδρύματα εντός Ελλάδος.

 Μονομελή όργανα
διοίκησης
(Πρυτανικές Αρχές,
Κοσμήτορες,
Πρόεδροι
Τμημάτων, Δ/ντές
Τομέων, Δ/ντές
Εργαστηρίων και
Κλινικών) και μέλη
ΔΕΠ

 Ιούνιος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι Erasmus+
 Πόροι ΕΛΚΕ

6.2 Ενίσχυση των  Υπογραφή οκτώ νέων μνημονίων
συνεργασιών
συνεργασίας ανά έτος με φορείς του
του Ιδρύματος δημόσιου τομέα.
με φορείς του  Υπογραφή τριών νέων μνημονίων
δημόσιου και συνεργασίας ανά έτος με φορείς του
ιδιωτικού
ιδιωτικού τομέα.
τομέα

 Μονομελή όργανα
διοίκησης
(Πρυτανικές Αρχές,
Κοσμήτορες,
Πρόεδροι
Τμημάτων, Δ/ντές
Τομέων, Δ/ντές
Εργαστηρίων και
Κλινικών) και μέλη
ΔΕΠ

 Ιούνιος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι ΕΛΚΕ
 Ίδιοι πόροι
(ΕΑΔΠ-ΔΠΘ)

 Ενέργειες μονομελών οργάνων
διοίκησης και μελών ΔΕΠ καθώς και
διοικητικές ενέργειες για την
υπογραφή των συμφωνιών
συνεργασίας.
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Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

7. Συστάσεις που αφορούν την υποστήριξη των διδασκόντων του Ιδρύματος σε παιδαγωγικό, ερευνητικό και οικονομικό
επίπεδο
7.1 Υποστήριξη των  Συλλογή και κωδικοποίηση νομοθεσίας
 Συγκέντρωση, οργάνωση και
 ΜΟΔΙΠ και
διδασκόντων
σχετικής με τα ΑΕΙ και με θέματα
δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της
Γραμματείες
του Ιδρύματος διοικητικών διαδικασιών, συλλογή όλων
ΜΟΔΙΠ πληροφοριακού υλικού
Τμημάτων
σε παιδαγωγικό των κανονισμών πτυχιακών/
σχετικού με: νομοθεσία ΑΕΙ, διοικητικά  ΜΟΔΙΠ
επίπεδο
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών
θέματα, κανονισμούς.
διατριβών, διδακτορικών διατριβών,
πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών,
μεταδιδακτορικής έρευνας και υλικού για
μεταπτυχιακών διατριβών,
υποστήριξη της διδασκαλίας.
διδακτορικών διατριβών και
μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και
 Οδηγός για την εφαρμογή του Συστήματος
υλικού για υποστήριξη της
Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών
διδασκαλίας.
Μονάδων (ECTS).
 Μελέτη της σχετικής νομοθεσίας και
ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογισμού
μονάδων ECTS και έκδοση οδηγού
εφαρμογής του.
7.2 Υποστήριξη των  Υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης ανά
 Υποστήριξη στη σύνταξη όλων των
 Γραμματεία ΕΛΚΕ
διδασκόντων
μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο
υποβληθεισών ερευνητικών
του Ιδρύματος προκηρύξεων χρηματοδοτούμενης έρευνας
προτάσεων μέσω της αρμόδιας
σε ερευνητικό κάθε τριετία.
υπηρεσίας του ΕΛΚΕ και διοικητικές
και οικονομικό  Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση
επίπεδο
των εγκεκριμένων ερευνητικών
προτάσεων, τουλάχιστο 25%.
προτάσεων από τον ΕΛΚΕ.
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 Ιούνιος 2018
 Ιούνιος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό

 Δεκέμβριος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Εθνικοί και
Κοινοτικοί πόροι

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

8. Συστάσεις για συνεχή επιδίωξη καλλιέργειας κουλτούρας ποιότητας και αριστείας στο Ίδρυμα
8.1 Καλλιέργεια
 Βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος στις
κουλτούρας
λίστες κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης
ποιότητας στην Εκπαίδευσης.
έρευνα,
διδασκαλία και
στις
προπτυχιακές
 Πλαίσιο αντιμετώπισης της λογοκλοπής.
σπουδές.

8.2 Καλλιέργεια
κλίματος
αριστείας.

 Οδηγός Πολιτικής και Διανοητικής
Ιδιοκτησίας.
 Πλαίσιο ίδρυσης τεχνοβλαστών.
 Δημιουργία 2 εταιρειών τεχνοβλαστών
(spin-off).
 Κανονισμός εσωτερικών υποτροφιών
έρευνας «Δημόκριτος».
 10 εσωτερικές υποτροφίες έρευνας.
 Δομή Αριστείας, Καινοτομίας και
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (ΔΑΚΜΕΤΕ).
 Μία, τουλάχιστον, ανά τριετία, ευρεία
ενημερωτική συνάντηση ανά πόλη με τα
μέλη των οργανικών μονάδων του
Ιδρύματος για θέματα ποιότητας.

 Έκδοση οδηγού ενεργειών των μελών
 ΜΟΔΙΠ, Κοσμήτορες
του διδακτικού προσωπικού και των
Σχολών, Πρόεδροι
ακαδημαϊκών τμημάτων για τη
Τμημάτων, ΔΕΠ,
βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος στις
ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ
λίστες κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
 Έκδοση οδηγού ενάντια στη λογοκλοπή  ΜΟΔΙΠ, Ιδρυματικός
και εφαρμογή ηλεκτρονικών μεθόδων
υπεύθυνος
ελέγχου της λογοκλοπής.
βιβλιοθηκών και
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Μηχανοργάνωσης
 Σύνταξη και έγκριση οδηγού Πολιτικής  Αν. Πρύτανη
και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Έρευνας και
Καινοτομίας,
 Οργάνωση πλαισίου για την ίδρυση
Επιτροπή Ερευνών
τεχνοβλαστών.
και Προϊστάμενος
 Ενέργειες για τη συμμετοχή του
Γραμματείας ΕΛΚΕ
Ιδρύματος στις spin-off εταιρείες
LANDRES και ACT FOR ENERGY.
 Θεσμοθέτηση και προκήρυξη
εσωτερικών υποτροφιών έρευνας
«Δημόκριτος».
 Θεσμοθέτηση και έγκριση κανονισμού
λειτουργίας ΔΑΚΜΕΤΕ.
 ΜΟΔΙΠ
 Οργάνωση τουλάχιστον τεσσάρων
ενημερωτικών συναντήσεων στις
τέσσερις πόλεις για σχετική
ενημέρωση.

[9]

 Ιούλιος 2017

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΕΛΚΕ

 Ιούνιος 2018

 Φεβρουάριος
2016
 Ιούλιος 2017
 Μάρτιος 2016 και
Δεκέμβριος 2018
 Ιούλιος 2017
 Οκτώβριος 2017
 Ιούνιος 2018

 Ιούλιος 2018

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΕΛΚΕ

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

 Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις σε
 Οργάνωση έκτακτων ειδικών
περιπτώσεις που απαιτείται ειδικότερη
ενημερωτικών συναντήσεων.
ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα
ποιότητας.
 Συμμετοχή σε μία διεθνή δράση
 Συμμετοχή σε μία διεθνή δράση
ενημέρωσης για θέματα ποιότητας, ανά
οργανισμών του ευρωπαϊκού
διετία.
συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
 Συμμετοχή σε μία τουλάχιστον εθνική
 Συμμετοχή σε ετήσιες δράσεις της
δράση ενημέρωσης για θέματα ποιότητας,
ΑΔΙΠ.
ανά έτος.

[10]

 Εκτάκτως

 Δεκέμβριος 2017
 Σε ετήσια βάση

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι
αναμένουμε να πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να
πετύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Ανθρώπινο
δυναμικό,
οικονομικοί
πόροι, υλικά κ.α.)

9. Συστάσεις για βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών για στέγαση, μεταφορά και αίθουσες διδασκαλίας
9.1 Βελτίωση υποδομών  Έγκριση δαπάνης για την ανέγερση
και
υπηρεσιών συγκροτήματος φοιτητικών εστιών
στέγασης.
Αλεξανδρούπολης και
συμπληρωματικού συγκροτήματος
φοιτητικών εστιών Κομοτηνής.
9.2 Βελτίωση υπηρεσιών  Αύξηση κατά 15% της δαπάνης για τη
μεταφοράς
δωρεάν μεταφορά των φοιτητών.

9.3 Βελτίωση αιθουσών  Ολοκλήρωση του νέου κτιρίου του
διδασκαλίας
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 Αξιοποίηση παλαιού κτιρίου του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 Έγκριση δαπάνης για το έργο
«Κτιριακές εγκαταστάσεις του
Τμήματος Ιατρικής» (Φάση Δ1).
 Αύξηση της δαπάνης για τη συντήρηση
των υποδομών διδασκαλίας από
πόρους του τακτικού προϋπολογισμού
κατά 15% το πρώτο έτος και κατά 25%
το δεύτερο έτος.

 Ενέργειες για την έγκριση δαπάνης
για την ανέγερση συγκροτήματος
φοιτητικών εστιών
Αλεξανδρούπολης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
 Ενέργειες για την έγκριση της
αύξησης της σχετικής δαπάνης.

 Αν. Πρύτανη
Οικονομικών και
Προϊστάμενος ΔΤΕ

 Αν. Πρύτανη
Φοιτητικών
Θεμάτων και
Εξωτερικών
Υποθέσεων και Αν.
Πρύτανη
Οικονομικών.
 Έλεγχος και προσωρινή παραλαβή
 Αν. Πρύτανη
του νέου κτιρίου από τον ανάδοχο.
Οικονομικών και
Προϊστάμενοι ΔΟΔ
 Διοικητικές ενέργειες για την
και ΔΤΕ.
ανακαίνιση του κτιρίου και διάθεση
των αιθουσών διδασκαλίας του στα
Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.
 Ενέργειες για την έγκριση της
σχετικής δαπάνης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
 Ενέργειες για την έγκριση της
αύξησης της σχετικής δαπάνης από
το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ).
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 Δεκέμβριος 2017

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΠΔΕ

 Μάρτιος 2017

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του
τακτικού
προϋπολογισμού

 Ιούνιος 2016
 Δεκέμβριος 2018
 Αύγουστος 2017
 Μάρτιος κάθε
έτους

 Υπάρχον
διοικητικό
προσωπικό
 Πόροι του ΠΔΕ
 Πόροι του
τακτικού
προϋπολογισμού

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Πίνακας 2)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(%)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Συστάσεις που αφορούν την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ιδρύματος
1.1 Ενέργειες για αύξηση της  Αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού του
χρηματοδότησης από την Ιδρύματος κατά 18,5% σε ετήσια βάση.
πολιτεία.
 Αύξηση των πόρων για λειτουργικές δαπάνες
κατά 7,35% σε ετήσια βάση.
 Χρηματοδότηση της κτιριακής υποδομής της
Ιατρικής (4η φάση).
 Αρνητική μεταβολή των εισροών από το ΠΔΕ κατά
-44,6%, λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης των
πόρων του ΠΔΕ κατά το 2016 (2.500.000€) σε
σχέση με το 2017 (6.826.750€).
1.2 Αναζήτηση κεφαλαίων
 Δανειοδότηση ύψους 43 Μ€ από την Ευρωπαϊκή
πέραν της δημόσιας
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).
επιχορήγησης
 Αυτοχρηματοδότηση Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης.

123,35
147
100

 Διάθεση μέρους των αποθεματικών του Ιδρύματος στον τακτικό
προϋπολογισμό
 Διάθεση πόρων του ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
 Αίτηση αυξήσεων της δημόσιας επιχορήγησης μέσω κρατικού
προϋπολογισμού & ΠΔΕ.

-223

100
100
100
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 Σύνταξη ερωτηματολογίου/τεχνικού δελτίου και υποστήριξη
αίτησης προς την ΕΤΕ
 Διοικητικές ενέργειες για την επανίδρυση ΠΜΣ
 Διοικητικές ενέργειες για την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης
και Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(%)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2. Συστάσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος
2.1
Ανασυγκρότηση
διοικητικού μηχανισμού

του  Νέο οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών.

2.2 Βελτίωση των συστημάτων  Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
μηχανοργάνωσης
των  ΟΠΣ Διεύθυνσης Διοικητικού (ΔΔ).
διοικητικών υπηρεσιών
 ΟΠΣ Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ).
 Επικαιροποιημένο ΟΠΣ Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης (ΔΟΔ).
 Σύστημα παροχής WEB υπηρεσιών.
 Ψηφιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες.
 Ανάπτυξη νέου ΟΠΣ Γραμματειών.

[13]

100

 Εκπόνηση και υποβολή νέου οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών

100
100
100
100

 Ανάπτυξη ΟΠΣ ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
 Ολοκλήρωση ΟΠΣ ΔΔ
 Ολοκλήρωση ΟΠΣ ΔΤΕ
 Ολοκλήρωση ΟΠΣ ΔΟΔ

90
70
30

 Ανάπτυξη Συστήματος παροχής WEB υπηρεσιών
 Εγκατάσταση ψηφιακού τηλεφωνικού δικτύου
 Ανάπτυξη μέρους του ΟΠΣ Γραμματειών με τεχνολογίες ανοιχτού
λογισμικού

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(%)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3. Συστάσεις που αφορούν την ενίσχυση του προσωπικού του Ιδρύματος
3.1 Αντιμετώπιση της μείωσης  Κάλυψη 20 κενών οργανικών θέσεων από νέους
του Διοικητικού Προσωπικού διορισμούς (11 θέσεις) και μετατάξεις
του Ιδρύματος
υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (9
θέσεις).
 Ένταξη του Ιδρύματος στο πρόγραμμα
κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων.
3.2
Προσέλκυση
νέου  49 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για τα έτη 2016-2018
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 30 νέες θέσεις μελών ΕΔΙΠ-ΕΕΠ από μετατάξεις
διοικητικών υπαλλήλων (7 θέσεις) και
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(23 θέσεις).
 387 νέες θέσεις διδασκόντων με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου (244 βάσει του ΠΔ407/80 και
143 μέσω του προγράμματος για απόκτηση
διδακτικής εμπειρίας του ΕΣΠΑ).

50

 Αιτήματα προς το Υπουργείο για πρόσληψη νέων υπαλλήλων
 Δημόσιες προσκλήσεις για μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων

100

 Ψηφιοποίηση οργανογράμματος διοικητικών υπηρεσιών και
δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων

70
75

 Ενέργειες για έγκριση των σχετικών προκηρύξεων
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσέλκυση εκπαιδευτικών
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

96,75

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας
νέων διδακτόρων του ΕΣΠΑ
 Ενέργειες για έγκριση πιστώσεων για πρόσληψη διδασκόντων
βάσει του ΠΔ 407/80

4. Συστάσεις που αφορούν σε διαδικασίες οργάνωσης και συλλογής δεδομένων
4.1 Βελτίωση της οργάνωσης  Οδηγοί εσωτερικής αξιολόγησης.
της διαδικασίας συλλογής  Ψηφιακά ερωτηματολόγια αξιολόγησης
των δεδομένων
διδακτικού έργου.
 Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της
ΑΔΙΠ.

100
100

4.2 Βελτίωση
των
μέσων  Ψηφιακά εργαλεία συγκέντρωσης δεδομένων.
συλλογής των δεδομένων
 Ολοκλήρωση πληροφοριακού συστήματος της
ΜΟΔΙΠ.

100

100

100
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 Σύνταξη οδηγών εσωτερικής αξιολόγησης
 Σύνταξη ερωτηματολογίων και καθιέρωση ηλεκτρονικής
διαδικασίας αξιολόγησης διδακτικού έργου.
 Ορισμός υπεύθυνων καταχώρησης δεδομένων στο
πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΙΠ σε κάθε Τμήμα και
καταχώρηση δεδομένων για τα ακαδ . έτη 2015-16 και 2016-17
 Δημιουργία ψηφιακών βάσεων και ερωτηματολογίων για τη
συγκέντρωση δεδομένων
 Ανάθεση της ολοκλήρωσης του Πληροφοριακού συστήματος σε
ανάδοχο μέσω δημόσιου διαγωνισμού

Έκθεση Προόδου του ΔΠΘ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(%)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

5. Συστάσεις που αφορούν στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος
σε  Συμμετοχή του Ιδρύματος ως τακτικό μέλος στην
του Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (European
και University Association - EUA).
του  Ένταξη του Ιδρύματος σε τρεις διεθνείς
οργανισμούς κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης όπου απαιτείται εγγραφή.
 Προβολή του Ιδρύματος σε δύο εκθέσεις
διεθνούς εμβέλειας ανά έτος.
5.2 Δημοσιοποίηση
 Έκδοση οδηγών σπουδών ΠΠΣ και ΠΜΣ στην
πληροφοριών
και ελληνική και στην αγγλική.
προγραμμάτων σπουδών  Απόδοση στην αγγλική των ιστοσελίδων των
του
Ιδρύματος
στην Τμημάτων του Ιδρύματος.
αγγλική.
 Νέα δίγλωσση ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
5.1 Γνωστοποίηση
παγκόσμια κλίμακα
έργου των μελών ΔΕΠ
των
φοιτητών
Ιδρύματος.

100

100

200
100 (ΠΠΣ)
50 (ΠΜΣ)
70
75

 Διοικητικές ενέργειες για τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην EUA
 Εγγραφή και καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων στους
διεθνείς οργανισμούς κατάταξης ΑΕΙ: U-Multirank και Times
Higher Education – World University Rankings.
 Εγγραφή και καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων στο
διεθνή οργανισμό κατάταξης ΑΕΙ QS- World University Rankings.
 Διοικητικές ενέργειες για τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε
εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας.
 Σύνταξη νέων οδηγών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών στην ελληνική και αγγλική.
 Απόδοση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των Τμημάτων του
Ιδρύματος στην αγγλική.
 Συλλογή δεδομένων και μετάφρασή τους στην αγγλική, για την
τροφοδότηση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος

6. Συστάσεις που αφορούν σε συνεργασίες του Ιδρύματος με άλλα Ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
6.1 Ενίσχυση των συνεργασιών  Υπογραφή εβδομήντα εννέα νέων διμερών
του Ιδρύματος με άλλα συμφωνιών συνεργασίας του Ιδρύματος με
ιδρύματα εντός και εκτός Ιδρύματα εκτός Ελλάδος ανά γνωστικό
Ελλάδος
αντικείμενο σπουδών (Τμήμα) για τα έτη 2016-18.
 Υπογραφή έξι νέων διμερών συμφωνιών
συνεργασίας του Ιδρύματος με Ιδρύματα εντός
Ελλάδος για τα έτη 2016-18.
6.2 Ενίσχυση των συνεργασιών  Υπογραφή είκοσι επτά νέων μνημονίων
του Ιδρύματος υπηρεσίες συνεργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα για
του δημόσιου και ιδιωτικού τα έτη 2016-18.
τομέα
 Υπογραφή δέκα νέων μνημονίων συνεργασίας με
φορείς του ιδιωτικού τομέα για τα έτη 2016-18.

110

 Ενέργειες μονομελών οργάνων διοίκησης και μελών ΔΕΠ καθώς
και διοικητικές ενέργειες για την υπογραφή των συμφωνιών
συνεργασίας.

120

112

111
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 Ενέργειες μονομελών οργάνων διοίκησης και μελών ΔΕΠ καθώς
και διοικητικές ενέργειες για την υπογραφή των συμφωνιών
συνεργασίας.
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7. Συστάσεις που αφορούν την υποστήριξη των διδασκόντων του Ιδρύματος σε παιδαγωγικό, ερευνητικό και οικονομικό
επίπεδο
7.1 Υποστήριξη
των  Συλλογή και κωδικοποίηση νομοθεσίας σχετικής
διδασκόντων του Ιδρύματος με τα ΑΕΙ και με θέματα διοικητικών διαδικασιών,
σε παιδαγωγικό επίπεδο
συλλογή όλων των κανονισμών πτυχιακών/
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών
διατριβών, διδακτορικών διατριβών,
μεταδιδακτορικής έρευνας και υλικού για
υποστήριξη της διδασκαλίας.
 Οδηγός για την εφαρμογή του Συστήματος
Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS).

100

100

7.2 Υποστήριξη
των  Υποβολή 494 ερευνητικών προτάσεων στο
διδασκόντων του Ιδρύματος πλαίσιο προκηρύξεων χρηματοδοτούμενης
σε
ερευνητικό
και έρευνας.
οικονομικό επίπεδο
 Ποσοστό εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων
27,76%.

89
110
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 Συγκέντρωση, οργάνωση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της
ΜΟΔΙΠ πληροφοριακού υλικού σχετικού με: νομοθεσία ΑΕΙ,
διοικητικά θέματα, κανονισμούς πτυχιακών/διπλωματικών
εργασιών, μεταπτυχιακών διατριβών, διδακτορικών διατριβών
και μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και υλικού για υποστήριξη
της διδασκαλίας.
 Μελέτη της σχετικής νομοθεσίας και ανάπτυξη αλγορίθμων
υπολογισμού μονάδων ECTS και έκδοση οδηγού εφαρμογής του.

 Υποστήριξη στη σύνταξη όλων των υποβληθέντων ερευνητικών
προτάσεων μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΛΚΕ και
οικονομική διαχείριση των εγκεκριμένων ερευνητικών
προτάσεων από τον ΕΛΚΕ.
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8. Συστάσεις για συνεχή επιδίωξη καλλιέργειας κουλτούρας ποιότητας και αριστείας στο Ίδρυμα
8.1 Καλλιέργεια κουλτούρας  Βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος στις λίστες
ποιότητας στην έρευνα, κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
διδασκαλία
και
στις
προπτυχιακές σπουδές.
 Πλαίσιο αντιμετώπισης της λογοκλοπής.

100

κλίματος  Οδηγός Πολιτικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

100

8.2 Καλλιέργεια
αριστείας.

100

 Πλαίσιο ίδρυσης τεχνοβλαστών.
 Δημιουργία 2 εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off).
 Κανονισμός εσωτερικών υποτροφιών έρευνας
«Δημόκριτος».
 10 εσωτερικές υποτροφίες έρευνας.
 Δομή Αριστείας, Καινοτομίας και Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας (ΔΑΚΜΕΤΕ).
 Μία ευρεία ενημερωτική συνάντηση ανά πόλη με
τα μέλη των οργανικών μονάδων του Ιδρύματος
για θέματα ποιότητας.
 Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις σε
περιπτώσεις που απαιτείται ειδικότερη
ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας.
 Συμμετοχή σε μία διεθνή δράση ενημέρωσης για
θέματα ποιότητας, ανά διετία.
 Συμμετοχή σε μία εθνική δράση ενημέρωσης για
θέματα ποιότητας, ανά έτος.

100

 Σύνταξη και έγκριση οδηγού Πολιτικής και Διανοητικής
Ιδιοκτησίας
 Οργάνωση πλαισίου για την ίδρυση τεχνοβλαστών
 Ενέργειες για τη συμμετοχή του Ιδρύματος στις spin-off εταιρείες
LANDRES και ACT FOR ENERGY.
 Θεσμοθέτηση και προκήρυξη εσωτερικών υποτροφιών έρευνας
«Δημόκριτος».
 Θεσμοθέτηση και έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΔΑΚΜΕΤΕ

100

 Οργάνωση τεσσάρων ενημερωτικών συναντήσεων στις τέσσερις
πόλεις για σχετική ενημέρωση.

100

 Οργάνωση τριών έκτακτων ειδικών ενημερωτικών συναντήσεων.

100

 Συμμετοχή στο 12th EQAF της ENQA

100

 Συμμετοχή σε 2 συναντήσεις εργασίας και 1 συνέδριο της ΑΔΙΠ.

100
100
100
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 Έκδοση οδηγού ενεργειών των μελών του διδακτικού
προσωπικού και των ακαδημαϊκών τμημάτων για τη βελτίωση
της θέσης του Ιδρύματος στις λίστες κατάταξης Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 Έκδοση οδηγού ενάντια στη λογοκλοπή και εφαρμογή
ηλεκτρονικών μεθόδων ελέγχου της λογοκλοπής.
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9. Συστάσεις για βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών για στέγαση, μεταφορά και αίθουσες διδασκαλίας
και  Έγκριση δαπάνης για την ανέγερση
συγκροτήματος φοιτητικών εστιών
Αλεξανδρούπολης και συμπληρωματικού
συγκροτήματος φοιτητικών εστιών Κομοτηνής.
υπηρεσιών  Αύξηση κατά 17,5% της δαπάνης για τη δωρεάν
μεταφορά των φοιτητών.
αιθουσών  Ολοκλήρωση του νέου κτιρίου του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών.
 Αξιοποίηση παλαιού κτιρίου του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών.
 Έγκριση δαπάνης για το έργο «Κτιριακές
εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής» (Φάση
Δ1).
 Αύξηση της δαπάνης για τη συντήρηση των
υποδομών διδασκαλίας από πόρους του τακτικού
προϋπολογισμού κατά 15% το πρώτο έτος και
κατά 25% το δεύτερο έτος.

9.1 Βελτίωση υποδομών
υπηρεσιών στέγασης.

9.2 Βελτίωση
μεταφοράς
9.3 Βελτίωση
διδασκαλίας

0

 Ενέργειες για την έγκριση δαπάνης για την ανέγερση
συγκροτήματος φοιτητικών εστιών Αλεξανδρούπολης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

117

 Ενέργειες για την έγκριση της αύξησης της σχετικής δαπάνης.

100

 Έλεγχος και προσωρινή παραλαβή του νέου κτιρίου από τον
ανάδοχο.
 Διοικητικές ενέργειες για την ανακαίνιση του κτιρίου και διάθεση
των αιθουσών διδασκαλίας του στα Τμήματα της Πολυτεχνικής
Σχολής.
 Ενέργειες για την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 Ενέργειες για την έγκριση της αύξησης της σχετικής δαπάνης από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

100

100
100
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