
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ



ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

� Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός 
τοµέας, Ν. 2916/2001).

� Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, 
στις εφαρµογές των επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα 
αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την 
ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε 
υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση (N.4009/2011). 

� Η εκπαίδευση είναι προσανατολισµένη στην αφοµοίωση και 
µεταφορά των δεδοµένων της επιστήµης στην παραγωγή. 

� Παρέχει Σπουδές (Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές) και παράγει έρευνα.



ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΜΘΑΜΘ: Σχολές & Τµήµατα: Σχολές & Τµήµατα

Σχολή Τεχνολογίας 
Γεωπονίας & 

Τεχνολογίας Τροφίµων 
& ∆ιατροφής

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών
Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας

Σχολή Επαγγελµάτων 
Υγείας & Πρόνοιας



Προγράµµατα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών    

(για  όλο  το   Ίδρυµα)* 

Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων 

φοιτητών  σε όλα τα έτη 

1. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής  1.868 

2. Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  2.031 

3. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 1.243 

4. Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και ΦΑ ΤΕ & 

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  
2.290 

 Κατεύθυνση: Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 

Αερίου ΤΕ 
1.240 

 Κατεύθυνση: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 1.050 

ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΜΘΑΜΘ: Αριθµός Φοιτητών*: Αριθµός Φοιτητών*

 

Κατεύθυνση: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 1.050 

5. Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 1.176 

6. Τµήµα ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 520 

7. Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 388 

8. Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών  177 

9. Τµήµα Νοσηλευτικής 554 

 ΣΥΝΟΛΟ 10.247 

10. Μεταπτυχιακά Προγράµµατα σπουδών 261 

*Λήξη Ακαδηµαϊκού Έτους 2013-2014



Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται 

Η ΜΟ.∆Ι.Π του ΤΕΙ ΑΜΘ αποτελεί τη δοµή εκείνη του ιδρύµατος, η οποία

δηµιουργήθηκε µε σκοπό την οργάνωση, το συντονισµό και την

υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας σε

πλήρη εναρµόνιση και συµφωνία µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε θεσµικού

πλαισίου.

ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΜΘΑΜΘ: Η : Η ΜοΜονάδα νάδα ∆ι∆ιασφάλισης ασφάλισης ΠΠοιότηταςοιότητας

Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται 

αναφορικά µε τέσσερις άξονες:

α) ∆ιδακτικό έργο 

β) Ερευνητικό έργο 

γ) Προγράµµατα σπουδών και 

δ) Λοιπές υπηρεσίες.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣΙ∆ΡΥΜΑΤΟΣ

σε εφαρµογή του Ν. 3374/2005 



Το µοντέλο λειτουργίας του 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.∆Ι.Π.) 
του ΤΕΙ ΑΜΘ

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΜΟ.∆Ι.Π.

Στηρίζεται στους εξής άξονες:
� Τυποποίηση των διαδικασιών (εσωτερικής και

εξωτερικής) αξιολόγησης, τόσο σε επίπεδο
Ακαδηµαϊκών Μονάδων, όσο και σε επίπεδο
Ιδρύµατος,

� Σχεδιασµός εργαλείων και µεθόδων συλλογής και
επεξεργασίας των απαιτούµενων δεδοµένωνεπεξεργασίας των απαιτούµενων δεδοµένων
τεκµηρίωσης,

� Ανάπτυξη προτύπων σχηµάτων Εκθέσεων
Εσωτερικής Αξιολόγησης τόσο σε επίπεδο
Ακαδηµαϊκών Μονάδων όσο και σε Ιδρυµατικό
επίπεδο

� Τυποποίηση και οµογενοποίηση των
∆ιαδικασιών Αξιολόγησης, βάσει των
προδιαγραφών της Α.∆Ι.Π., της
σχετικής νοµοθεσίας και πρόσθετων
απαιτήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ



Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΜΟ∆ΙΠ του ΤΕΙ ΑΜΘ προέβη στις εξής
δραστηριότητες:

� Συντόνισε το έργο της εσωτερικής αξιολόγησης 4 σχολών και 11
τµηµάτων στο σύνολο τους

� Συνεργάστηκε µε την Α∆ΙΠ για την πραγµατοποίηση εξωτερικών
αξιολογήσεων όλων των τµηµάτων

� Συνέταξε δύο Ιδρυµατικές Εκθέσεις
� Συνέταξε µελέτες – εκθέσεις σχετικά µε θέµατα διασφάλισης ποιότητας

στην εκπαίδευση
� ∆ηµιούργησε πληροφοριακό σύστηµα πάνω στο οποίο στηρίζεται η

συλλογή και επεξεργασία των στοιχείωνσυλλογή και επεξεργασία των στοιχείων
� Συµµετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια



Σύστηµα Συλλογής ΑπογραφικώνΣύστηµα Συλλογής Απογραφικών

� Το κάθε µέλος ΕΠ µε χρήση του 
λογαριασµού του και σύµφωνα µε τις 
αναθέσεις του εξαµήνου αποκτά 
πρόσβαση στο σύστηµα συλλογής 
απογραφικών.

� Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί 
όλα τα σχετικά έγγραφα µέσα από το 
Ο.Π.Σ.

Μπορεί να δηµιουργήσει, � Μπορεί να δηµιουργήσει, 
επεξεργαστεί και να υποβάλλει όλα 
τα έντυπα µέσα στο χρονικό 
διάστηµα του εξαµήνου.

� Μετά την τελική υποβολή δεν µπορεί 
να επεξεργαστεί το έγγραφο και 
δέχεται για λήψη το σχετικό έντυπο 
σε µορφή pdf.



� Ανάπτυξη µετά από µελέτη ΝΕΩΝ 

ερωτηµατολογίων ξεχωριστά για 

Θεωρητικό και Εργαστηριακό Μάθηµα.

� Ανάπτυξη δυναµικού συστήµατος για την 

ηλεκτρονική διαχείριση ηλεκτρονικών και 

έντυπων µηχανογραφηµένων 

ερωτηµατολογίων.

Σύστηµα Συλλογής ΕρωτηµατολογίωνΣύστηµα Συλλογής Ερωτηµατολογίων

� Σχεδίαση µηχανογραφηµένου έντυπου 

ερωτηµατολογίου και παραµετροποίηση 

του ειδικού σαρωτή για αυτοµατοποιηµένη 

ψηφιοποίηση.

� ∆ιατήρηση των ψηφιακών δεδοµένων σε 

κοινή βάση δεδοµένων και διάθεση στους 

εκπαιδευτικούς των δεδοµένων 

αξιολόγησης.



Web Portal Web Portal ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

� Ανάπτυξη σε Drupal και δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο σύστηµα. 
Το website είναι σε HTML5 και συµµορφώνεται µε το Web Content 1.0 ΑA 
επίπεδο προσβασιµότητας.

� Με χρήση του κοινού λογαριασµού LDAP ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες.

� ∆υνατότητα επικοινωνίας µε το HELPDESK της ΜΟ∆ΙΠ ΤΕΙ Καβάλας.

� ∆υναµική ανάρτηση υλικού στον κεντρικό αλλά και στον χώρο περιορισµένης 
πρόσβασης (εξωτερικές εκθέσεις, οδηγίες χρήσης, σχετικούς συνδέσµους, 
βίντεο). βίντεο). 

www.modip.teikav.edu.gr



Αποτελέσµατα Εξωτερικής ΑξιολόγησηςΑποτελέσµατα Εξωτερικής Αξιολόγησης

• Προγράµµατα σπουδών που ανταποκρίνονται 

στους αντικειµενικούς σκοπούς µε µεγάλο 

εύρος και βάθος. 

• Ικανοποιητικό επίπεδο και ποιότητα 

διδασκαλίας. 

• Προσωπικό µε επάρκεια προσόντων.

• Ύπαρξη σαφούς σύνδεσης µεταξύ έρευνας 

και διδασκαλίας. 

• Ύπαρξη πρακτικής άσκησης

• Ισχυρές συνεργασίες µε την περιοχή 

ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

SWOTSWOT

AnalysisAnalysis

• Περιορισµένος αριθµός µελών ΕΠ και µεγάλος 

αριθµός έκτακτου προσωπικού.

• Φόρτος εργασίας που δεν επιτρέπει τη 

διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας

• Χαµηλό ποσοστό παρακολούθησης 

µαθηµάτων από τους φοιτητές.

• Εισαγωγή φοιτητών στο Τµήµα µε βαθµολογία 

µικρότερη της βάσης.

• Μικρός αριθµός φοιτητών/ΕΠ από το 

εξωτερικό

• Μεταπτυχιακά προγράµµατα

• Αξιοποίηση των εξωτερικών συνεργασιών

• Συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών σε 

ερευνητικές δραστηριότητες

• Αύξηση της ροής διδακτορικών µέσω 

συνεργασιών

ΕυκαιρίεςΕυκαιρίες

• Μείωση των οικονοµικών εσόδων από 

το κράτος, λόγω της οικονοµικής 

κρίσης

• Η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης

• Η Ελληνική νοµοθεσία

• Η αδυναµία παροχής Phd λόγω της 

Ελληνικής νοµοθεσίας

ΑπειλέςΑπειλές

AnalysisAnalysis

Όπως 

απεστάλησαν 

στην Α∆ΙΠ στα 

πλαίσια µελέτης



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣΙ∆ΡΥΜΑΤΟΣ

σε εφαρµογή του Ν. 4009/2011 



Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης µε βάση συγκεκριµένα, 

προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δηµοσιοποιηµένα 

ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η 

εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η 

αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 

(ν.4009/2011)

Ακαδηµαϊκή Πιστοποίηση Ακαδηµαϊκή Πιστοποίηση -- Η νέα πρόκλησηΗ νέα πρόκληση

∆ιαδικασία∆ιαδικασία ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης∆ιαδικασία∆ιαδικασία ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης

Σχεδιασµός και 
ανάπτυξη του 
Εσωτερικού 

Συστήµατος ∆Π 
του Ιδρύµατος

Αυτοαξιολόγηση 
του Ιδρύµατος 

και του 
Συστήµατος ∆Π

Εξωτερική 
αξιολόγηση του 
Ιδρύµατος και 

του Συστήµατος 
∆Π

Έκδοση 
Απόφασης 

πιστοποίησης



Ακαδηµαϊκή Ακαδηµαϊκή ΠιστοποίησηΠιστοποίηση

1. Πού στοχεύει το ίδρυµα; 

2. Πώς µεθοδεύει την επίτευξη 
των στόχων του; 

Ακαδηµαϊκή 

Που 
στοχεύω

Η διαδικασία αξιολόγησης απαντά σε τέσσερα βασικά 
ερωτήµατα: 

3. Πώς µεθοδεύει την αξιολόγηση 
των επιδόσεών του; 

4. Πώς προωθεί τις αναγκαίες για 
την βελτίωσή του αλλαγές; 

Ακαδηµαϊκή 
Πιστοποίηση  

Πως 
επιτυγχάνω

Πως 
αξιολογώ

Πως 
βελτιώνω



Που στοχεύει το ΤΕΙ ΑΜΘ;Που στοχεύει το ΤΕΙ ΑΜΘ;

Το TEI ΑΜΘ δεσµεύεται για τη

δηµιουργικότητα, την καινοτοµία, την

αριστεία και τη διάδοση των

αποτελεσµάτων στην κοινωνία ώστε να

ενισχυθεί η κοινωνία µε ουσιαστικούς

και βιώσιµους τρόπους.

Το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει ως στόχο να  Το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει ως στόχο να  

υπηρετήσει την κοινωνία µέσω της 

εκπαίδευσης, της δηµιουργίας γνώσης 

και την εφαρµογή των γνώσεων αυτών 

σε µια µεγάλη κλίµακα. Παρέχει δε 

πρόσβαση και ευκαιρίες σε όλους τους 

φοιτητές και προσφέρει εξαιρετικά 

προγράµµατα διδασκαλίας και 

έρευνας, τα οποία συνοδεύονται από 

εξαιρετικές υπηρεσίες.



Πως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων τουΠως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του

∆ιεθνοποίηση∆ιεθνοποίηση
Ως µέρος της στρατηγικής του για τη βελτίωση των 
προτύπων του σε όλα τα επίπεδα, το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει 
συνάψει  διεθνείς συνεργασίες µε σηµαντικούς 
ακαδηµαϊκούς και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο.

∆ιεθνείς συνεργασίες µε ∆ιεθνείς συνεργασίες µε 
πανεπιστήµια και πανεπιστήµια και 
ινστιτούτα ινστιτούτα ινστιτούτα ινστιτούτα 

National Centre for Scientific Research 'Demokritos'
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
France
University of Antwerp, Belgium
University of Alicante, Spain
Lomonosov Moscow State University, Russia
Fraunhofen Institute of Technology, Germany
Texas A&M, US
CERN
University of Oxford, UK



Αυτοδύναµα Μεταπτυχιακά Αυτοδύναµα Μεταπτυχιακά 
ΠρογράµµαταΠρογράµµατα
Το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει αναλάβει µια σειρά από 
πρωτοβουλίες για να ενισχύσει το κύρος του τόσο 
την εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Αυτές 
περιλαµβάνουν: την λειτουργία 6 
αυτοχρηµατοδοτούµενων µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων. 

Επιστηµονικά περιοδικάΕπιστηµονικά περιοδικά
Το ΤΕΙ ΑΜΘ στον τοµέα της έρευνας και για την 

Πως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων τουΠως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του

Το ΤΕΙ ΑΜΘ στον τοµέα της έρευνας και για την 
προώθηση της γνώσης συµµετέχει ενεργά σε µια 
σειρά από τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της 
επιστήµης των υπολογιστών, τη χηµεία, τη χηµική 
µηχανική και την επιστήµη των υλικών. Το ΤΕΙ 
δηµοσιεύει δύο επιστηµονικά περιοδικά σε 
σχετικούς τοµείς: 
• The Journal of Engineering Science and Technology 

Review, is edited by Prof. D. V. Bandekas / indexed by 

SCOPUS, ACS, DOAJ and EBSCO.

• The International Journal of Economic Sciences and 

Applied Research (IJESAR) - edited by Prof. A. 

Karasavoglou



Πως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων τουΠως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του

Ενέργειες για την υλοποίηση του οράµατός µας ως Ίδρυµα είναι: 

� Η συµµετοχή µας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 

� Η εστίαση στην έρευνα

� Ο προσδιορισµός των κύριων προκλήσεων στην περιοχή 

� Η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων / υπηρεσιών 

� Η βελτίωση της θέσης µας στις διεθνείς αξιολογήσεις και κατατάξεις

� Η αξιοποίηση της δηµιουργικότητας των επίδοξων και υφιστάµενων 

επιχειρηµατιών 

� Η περιοδική επανεξέταση του ερευνητικού µας προφίλ � Η περιοδική επανεξέταση του ερευνητικού µας προφίλ 

Προτεραιότητές µαςΠροτεραιότητές µας

� Αριστεία στην εκπαίδευση

� Αριστεία στην έρευνα

� Αριστεία στην καινοτοµία

� Έξυπνη εξειδίκευση

� Επιτυχία και Επιβράβευση



Στόχοι, 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Σχεδιασμός, 
Δομή Π.Σ. 

Ποιότητα 
Διδακτικού 

Έργου 

• Βελτίωση Ακαδημαϊκής 

φυσιογνωμίας και 

προσανατολισμού

• Αναθεώρηση 

Προγραμμάτων 

σπουδών

• Ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα 

του διδακτικού έργου 

(αξιολογήσεις)

• Βελτίωση του βαθμού 

σύνδεσης 

διδασκαλίας 

με έρευνα

Άρθρο 72 “Κριτήρια 

Πιστοποίησης” του 

Πιστοποίηση στο ΤΕΙ ΑΜΘ/Αξιολόγηση ΕπιδόσεωνΠιστοποίηση στο ΤΕΙ ΑΜΘ/Αξιολόγηση Επιδόσεων

Δομή Π.Σ. 

Στελέχωση
Υποδομές 
& Υποστ.  

Υπηρεσίες
• Βελτίωση ποιότητας 

ερευνητικού έργου

• Προσέλκυση μελών ΕΠ 

με αυξημένα προσόντα

με έρευνα

• Βελτίωση ποιότητας 

Υπηρεσιών

Πιστοποίησης” του 

Ν.4009/11



Πιστοποίηση στο ΤΕΙ ΑΜΘΠιστοποίηση στο ΤΕΙ ΑΜΘ

…………σήµερα …………σήµερα 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 
για πιστοποίηση προγραµµάτων 
σπουδών των τµηµάτων:
� ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
� Μηχανικών πληροφορικής ΤΕ

Έχει ολοκληρωθεί η έκθεση 
αυτοαξιολόγησης του Ιδρύµατος 



Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ ΑΜΘ Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 
Άγιος Λουκάς, Κτίριο Κεντρικής ∆ιοίκησης, ΚαβάλαΆγιος Λουκάς, Κτίριο Κεντρικής ∆ιοίκησης, Καβάλα
EE--Mail: Mail: modip@teikav.edu.grmodip@teikav.edu.gr


