[ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ.]
[ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ]
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη διεύθυνση https://modip.duth.gr/.

ΑΡΧΙΚΗ
Στην ΑΡΧΙΚΗ σελίδα, εμφανίζεται ολόκληρος ο κατάλογος των πληροφοριών που
περιέχονται στην ιστοσελίδα, όπως επίσης και οι Ανακοινώσεις, αλλά και χρήσιμο
Ενημερωτικό Υλικό για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

ΜΟΔΙΠ

Στην επιλογή ΜΟΔΙΠ του κεντρικού μενού, περιέχονται γενικές πληροφορίες για τον
ρόλο της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, καθώς και τα υπομενού:
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Περιλαμβάνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της
ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 1178/2018 τ. Β’).
 ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ: Περιλαμβάνει την τρέχουσα, αλλά και προηγούμενες
συνθέσεις της ΜΟΔΙΠ.
 ΜΕΛΗ ΟΜΕΑ: Περιλαμβάνει τις τρέχουσες συνθέσεις των Ομάδων
Εσωτερικής Αξιολόγησης (OMEA) των ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΔΠΘ.
 ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΟΔΙΠ: Περιλαμβάνει λίστα των διατελεσάντων
Προέδρων της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, καθώς και τα διαστήματα της θητείας τους.
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Περιλαμβάνονται αρχεία που περιέχουν τους
Απολογισμούς Δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ από το 2016.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην επιλογή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, περιέχονται γενικές πληροφορίες για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και τα υπομενού:
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Αναφέρονται η δομή και
οι διαδικασίες του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, που συνδέονται και
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα
συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. Αναλυτικότερα,
περιλαμβάνονται επιπλέον οι υποκατηγορίες:
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΔΠ
 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρονται γενικές πληροφορίες για τον σκοπό και τον
τρόπο με τον οποίο διενεργείται η Πιστοποίηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση
και περιλαμβάνονται βοηθητικά αρχεία με τον Οδηγό Πιστοποίησης, αλλά
και Υποδείγματα Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται
αναλυτικότερες πληροφορίες και αρχεία για τις υποκατηγορίες:
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Περιλαμβάνονται οι Εκθέσεις
Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΔΠΘ που συντάχθηκαν από το 2010.
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Περιλαμβάνονται οι Ετήσιες
και οι Διετείς Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του
ΔΠΘ.
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
Περιλαμβάνονται
πληροφορίες και το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής
Αξιολόγησης του ΔΠΘ που συντάχθηκε από το 2016.
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Περιλαμβάνονται οι
Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του ΔΠΘ.

e-ΥΛΙΚΟ

Στην επιλογή e-ΥΛΙΚΟ, περιέχεται ψηφιακό υλικό που είτε έχει δημιουργηθεί από τη
ΜΟΔΙΠ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, είτε έχει συλλεγεί και ομαδοποιηθεί
από τη ΜΟΔΙΠ, και μπορεί να φανεί χρήσιμο στους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:
 ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ: Απαραίτητα έντυπα για διάφορες ενέργειες που
σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΜΟΔΙΠ.
 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Παρατίθεται χρήσιμο υλικό που έχει συλλέξει η ΜΟΔΙΠ
σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. φοιτητοκεντρική μάθηση).
 ΥΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ: Χρήσιμο
υλικό που έχει εκδώσει το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.
 ΝΟΜΟΙ: Χρήσιμο υλικό σχετικά με τη Νομοθεσία που διέπει τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδικασίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Αρχεία που σχετίζονται με Διοικητικά Θέματα και
Αποφάσεις Υπηρεσιών του ΔΠΘ.
 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: Χρήσιμα Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές
Αποφάσεις που σχετίζονται με διαδικασίες της ανώτατης εκπαίδευσης.
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Λίστα με τους Κανονισμούς οι οποίοι υιοθετήθηκαν από το
Ίδρυμα έπειτα από εισηγήσεις της ΜΟΔΙΠ.
 ΟΔΗΓΟΙ: Λίστα με τους Οδηγούς που σχετίζονται με τις διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και με
γενικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος.
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ: Λίστα με Εργασίες και Μελέτες που εκπονήθηκαν από
μέλη της ΜΟΔΙΠ, σχετικά με διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Λίστα με τους φορείς που πραγματοποιούν Συγκριτική
Αξιολόγηση των ΑΕΙ, με τις λίστες των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των
Ιδρυμάτων της Ελλάδας, αλλά και των Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας που
δραστηριοποιούνται διεθνώς.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην επιλογή ΔΡΑΣΕΙΣ, περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
 ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Λίστα με συνέδρια, ημερίδες και ενημερωτικές
συναντήσεις που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ.
 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Δράσεις εθελοντισμού που διοργάνωσε ή συμμετείχε η
ΜΟΔΙΠ.
 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Καλές Πρακτικές τις οποίες ακολούθησε η ΜΟΔΙΠ ή
πρότεινε σε ακαδημαϊκά Τμήματα ή υπηρεσίες να ακολουθήσουν, στο
πλαίσιο .

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Στην επιλογή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ, περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Περιλαμβάνονται τα πλέον έγκριτα διεθνή συστήματα
κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Rankings), στα οποία
συμμετέχει το ΔΠΘ, με όραμα την εξωστρέφεια και την ποιότητα στην
εκπαίδευση και την έρευνα.
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αναφέρεται η σύνθεση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε, με
σκοπό τη βελτίωση της θέσης του ΔΠΘ στους πίνακες κατάταξης των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στην επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
 ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ: Οδηγεί τον επισκέπτη απευθείας στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ. Περιλαμβάνονται επίσης Οδηγοί
για τη διευκόλυνση των χρηστών στη διενέργεια της αξιολόγησης του
διδακτικού έργου.
 ΟΠΕΣΠ: Οδηγεί τον επισκέπτη απευθείας στο Σύστημα Διαχείρισης
Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ, το οποίο αποτελεί τμήμα του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της
ΕΘΑΑΕ. Περιλαμβάνονται επίσης Οδηγίες πλοήγησης στο Πληροφοριακό
Σύστημα, όπως επίσης και αρχείο με διευκρινίσεις για την ορθή καταχώρηση
στοιχείων.

FAQ

Στην επιλογή FAQ (Frequently Asked Questions) περιλαμβάνεται λίστα Συχνών
Ερωτήσεων, στις οποίες έχει απαντήσει η ΜΟΔΙΠ και η οποία επικαιροποιείται και
εμπλουτίζεται συνεχώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην επιλογή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι τρόποι επικοινωνίας
με τη ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.

