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Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) 

 η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
του έργου, καθώς και

 η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών
του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές
και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.



Πολιτική ποιότητας του ΔΠΘ

http://duth.gr/Portals/0/Quality%20declaration_DUTH_1.pdf

http://duth.gr/Portals/0/Quality declaration_DUTH_1.pdf


http://duth.gr/Portals/0/Quality%20declaration_DUTH_1.pdf

http://duth.gr/Portals/0/Quality declaration_DUTH_1.pdf


1. Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του 
Ιδρύματος

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

1. Ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας
όλων των τίτλων σπουδών του Ιδρύματος.

2. Ενίσχυση της ποιότητας των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων

3. Αύξηση της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των φορέων
της εργασίας και της κοινωνίας προς τις γνώσεις, τις
ικανότητες και τις δεξιότητες των αποφοίτων του Ιδρύματος.

4. Ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας των ερευνητικών
δράσεων του Ιδρύματος.

5. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του Ιδρύματος, σε σχέση
με άλλα ομοταγή Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.

6. Ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας μέσα στο Ίδρυμα.



1.1: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση 
της πολιτικής ποιότητας 

• Στρατηγική Ιδρύματος. 
• Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης. 
• Εκθέσεις πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και των 

ΠΣ του Ιδρύματος. 
• Σχετικές αποφάσεις Συγκλήτου 
• Σχετικά πρότυπα και οδηγίες ΑΔΙΠ, ENQA, 

EUA, EQAF κ.λπ. 





2. Διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων

2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης

Κριτήρια κατανομής των πόρων στα Τμήματα :   
1. Αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών
2. Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
3. Αριθμός και μέγεθος εργαστηρίων ή κλινικών
4. Μέγεθος και παλαιότητα των υποδομών και του εξοπλισμού
5. Πόροι από άλλα προγράμματα (μεταπτυχιακά, δια βίου)
Κριτήρια κατανομής των πόρων στις λοιπές διοικητικές μονάδες :    
1. Οι ανάγκες λειτουργίας της μονάδας ή υπηρεσίας
2. Το μέγεθος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των χρηστών της υπηρεσίας
3. Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών





2.2: Διάθεση/διαχείριση υποδομών & υπηρεσιών

Κριτήρια διάθεσης & διαχείρισης υποδομών στα Τμήματα:   
1. Αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών
2. Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
3. Αριθμός και είδος των ΠΜΣ
4. Αριθμός και μέγεθος εργαστηρίων ή κλινικών
5. Αριθμός του εκπαιδευτικού/διοικητικού προσωπικού
Κριτήρια διάθεσης & διαχείρισης υποδομών στις λοιπές μονάδες :    
1. Η διοικητική διάρθρωση και οι ανάγκες λειτουργίας της μονάδας
2. Ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού της μονάδας
3. Το μέγεθος των χρηστών των υπηρεσιών της μονάδας
4. Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών



2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Κριτήρια διάθεσης/διαχείρισης των πόρων στα Τμήματα:   
1. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ιδρύματος και των Σχολών 
2. Ο αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών
3. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
4. Ο αριθμός και το είδος των ΠΜΣ
5. Ο αριθμός και το μέγεθος των εργαστηρίων ή κλινικών
6. Ο αριθμός του εκπαιδευτικού & διοικητικού προσωπικού 
7. Η μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων 
Κριτήρια διάθεσης/διαχείρισης των πόρων στις λοιπές 
μονάδες :    
1. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ιδρύματος
2. Ο αριθμός του προσωπικού της κάθε μονάδας
3. Η μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων 
4. Το μέγεθος των χρηστών των υπηρεσιών 
5. Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών



3. Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας

1. Ενίσχυση - αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

2. Ενίσχυση - αναβάθμιση της έρευνας και της

καινοτομίας στο Ίδρυμα

3. Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της

χρηματοδότησης

4. Ενίσχυση - αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού

5. Ενίσχυση - αναβάθμιση και βελτίωση της

διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών του

Ιδρύματος

Στρατηγικοί στόχοι του ΔΠΘ



3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο (ΠΣ,
μαθησιακή διαδικασία, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ.)

 Βελτίωση συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία
 Αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης των σπουδών
 Ενίσχυση της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του 

Ιδρύματος
 Αύξηση του ποσοστού κινητικότητας των φοιτητών
 Βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας
 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων 

Σπουδών του Ιδρύματος
 Βελτίωση της διασύνδεσης με τους αποφοίτους



3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για την ερευνητική δραστηριότητα
και την καινοτομία (ερευνητικές επιδόσεις, χρηματοδότηση, θεσμοί
και συστήματα διαχείρισης έρευνας, ανάπτυξη καινοτομίας κ.λπ.)

 Προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού 
 Βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγή ερευνητικού 

έργου 
 Βελτίωση των επιδόσεων στην αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
 Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας 
 Αύξηση του αριθμού των πατεντών 



3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και
συστήματα διοίκησης (ανάπτυξη, λειτουργία, αναδιάρθρωση)

 Επίτευξη επάρκειας των εκπαιδευτικών υποδομών
 Επίτευξη επάρκειας των υπηρεσιών 
 Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών και 

υπηρεσιών 
 Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων διαχείρισης 

υποδομών και υπηρεσιών 



3.4: Θέσπιση στόχων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
(αξιολόγηση, επιμόρφωση και υποστήριξη προσωπικού)

 Προσέλκυση νέου προσωπικού όλων των 
κατηγοριών 

 Συγκράτηση του υφιστάμενου προσωπικού 
 Ανάπτυξη ικανοτήτων & δεξιοτήτων διοικητικού 

προσωπικού 



3.5: Θέσπιση στόχων για την αύξηση και τη βέλτιστη απορρόφηση
χρηματοδοτήσεων καθώς και για τη βελτίωση της αναλογίας πόρων
προς φοιτητικό δυναμικό

 Αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης 
 Αύξηση των πηγών εξωτερικής χρηματοδότησης 
 Εξορθολογισμός της διάθεσης της χρηματοδότησης 
 Αύξηση του ποσοστού της συνεισφοράς άλλων 

πηγών χρηματοδότησης 



4. Εσωτερική αξιολόγηση

 Σκοπός είναι η διαμόρφωση τελικών εκτιμήσεων ως προς

την καταλληλότητα του εφαρμοζόμενου Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και η βελτίωση του.

 Πιο συγκεκριμένα, ελέγχεται εάν και σε ποιο βαθμό οι

ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες ακολουθούν και

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου, εντοπίζονται

σφάλματα ή κενά και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες

διορθώσεις, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν

ορισθεί, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της

ποιότητας.



4.1: Εσωτερική αξιολόγηση

 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ. 
 Αποτελέσματα των διεργασιών του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. 
 Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών 

Μονάδων 
 Στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα του 

Ιδρύματος. 
 Απογραφικά δεδομένα ποιότητας, που υποβάλλονται 

στο πληροφοριακό Σύστημα της ΑΔΙΠ. 
 Επιδόσεις φοιτητών. 
 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων φοιτητών/διδακτικού 

προσωπικού. 
 Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις 

ακαδημαϊκές μονάδες. 
 Δεδομένα αποφοίτησης. 
 Αρχείο τεκμηρίωσης διεργασίας 4 (πρόγραμμα, 

ερωτηματολόγιο, πρακτικά της συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ, 
αναφορά και κατάλογος των διορθωτικών ή/και 
προληπτικών ενεργειών). 



4.2: Ανασκόπηση του Ε.Σ.Δ.Π.

 Πρακτικά Ανασκοπήσεων της ΜΟΔΙΠ για το ΕΣΔΠ (στο έντυπο αυτό 
αναγράφονται οι συμμετέχοντες, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν, 
πιθανές αποφάσεις - ενέργειες, αρμόδια στελέχη για εκτέλεση και 
παρακολούθηση των απαραίτητων ενεργειών και ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των αναγκαίων ενεργειών). 

 Αναφορές της ΜΟΔΙΠ προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τη 
Σύγκλητο. 

 Κατάσταση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που 
πραγματοποιήθηκαν. 

 Προτάσεις για βελτίωση. 
 Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ 
 Τα αποτελέσματα των διεργασιών του ΕΣΔΠ. 
 Στρατηγική και Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος 



5. Συλλογή δεδομένων ποιότητας

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

• συγκεντρώνονται τα δεδομένα του Ιδρύματος που σχετίζονται με τα προγράμματα 

σπουδών, το έργο των διδασκόντων, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από 

τους φοιτητές (διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα Ιδρύματος)

• διασύνδεση με ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ για δεδομένα ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων

2. Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (ClassWeb-

Cardisoft) των ακαδημαϊκών μονάδων                                            

(καταχωρούνται τα προγράμματα σπουδών (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά) των 

τμημάτων,  πληροφορίες για τους φοιτητές και οι βαθμολογίες τους)

3. Πληροφοριακό Σύστημα της οικονομικής διαχείρισης του ΔΠΘ (OTS)

4. Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης έργων (resCom) του Ε.Λ.Κ.Ε. 

5. Πληροφοριακό Σύστημα της βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ.

6. Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του Δ.Π.Θ. 

Πληροφοριακά Συστήματα του ΔΠΘ



5.1: Συλλογή δεδομένων από συστήματα του Ιδρύματος
(φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, βιβλιοθήκη, οικονομική και διοικητική
υπηρεσία κ.λπ.)



5.2: Μέτρηση, ανάλυση δεδομένων, παραγωγή δεικτών και
συσχέτισή τους με τους στόχους της διασφάλισης ποιότητας



6. Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Ιστοσελίδα του ΔΠΘ 

Ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ 

http://duth.gr/

http://modip.duth.gr/

http://duth.gr/
http://modip.duth.gr/


6.1: Δημιουργία, συντήρηση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση
ιστοχώρων, διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων μέσων
πληροφόρησης



7. Εξωτερική αξιολόγηση

 Περιλαμβάνει:

α) Εσωτερική αξιολόγηση από το Ίδρυμα, μέσω της

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ.)

β) Εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή ανεξάρτητων

εμπειρογνωμόνων.



7.1: Εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση Ε.Σ.Δ.Π. ή ΠΣ



Απόφαση

Το ΕΣΔΠ του ΔΠΘ είναι πιστοποιημένο για την 
4ετή περίοδο από 09-01-2019 έως 08-01-2023



 Γαβριηλίδου Ζωή (Πρόεδρος), Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Δ.Π.Θ.

 Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής μήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 Πνευματικός Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νομικής
 Βεργέτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (αντικαταστάθηκε πρόσφατα λόγω

επικείμενης μετακίνησής του σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα)

 Γκαβάκη Στέλλα, Γραμματέας ΜΟΔΙΠ
 Μαρσίδου Σοφία, Οργάνωση συστήματος αξιολόγησης
 Φραγγίδης Λεωνίδας, Πληροφοριακό σύστημα

 Prof. Agathos Spyridon (Chair), Yachay Tech University,
Ecuador & Catholic University of Louvain, Belgium

 Dr. Georgiadis Teodoro, National Research Council - CNR
Institute of Biometeorology, Italy

 Prof. Ntaflos Theodoros, Vienna University, Austria
 Prof. Paschos Emmanuel, Technische Universität

Dortmund, Germany

Μέλη & προσωπικό ΜΟ.ΔΙ.Π. – Δ.Π.Θ., Επιτροπή Πιστοποίησης


