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Συντάχθηκε με στόχο την εξειδίκευση 
της διαδικασίας, σε συνδυασμό με 

αντίστοιχες απαιτήσεις των 
Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης 

και Πιστοποίησης ΠΠΣ

Υπάρχει αντίστοιχη παρακίνηση από την ΕΘΑΑΕ.

“The numerical indicators are properly recorded, documented 
and submitted to the Quality Assurance Unit (MODIP). 

However, the Department does not seem to generate a fully 
comprehensive annual report reflecting on its performance 

and indicators and suggesting strategic goals or actions 
accordingly.” 

Accreditation Report for the USP:
History and Ethnology, page 33

“Although the Department has established most of the structures 
(e.g. committees, external advisory board, course experience 
surveys, etc.) and policies needed to monitor and assure the 
quality, the Panel did not observe a sustained “closing of the 

loop” in that data and analysis of the status of the Programme
inform its long-term strategic planning, and its short-term 

corrective actions.”
Accreditation Report for the USP:

Electrical & Computer Eng, page 30



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Η ΜΟΔΙΠ σε συνεδρίασή της κατανέμει/αναθέτει τον 
έλεγχο των καταχωρημένων στο ΟΠΕΣΠ δεδομένων των 

ακαδημαϊκών τμημάτων στα μέλη της ΜΟΔΙΠ.

Βήμα 1ο

Σε κάθε μέλος της ΜΟΔΙΠ ανατίθεται ο 
έλεγχος των δεδομένων που 
καταχωρήθηκαν από δύο ή τρία ακαδημαϊκά 
τμήματα στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ, κατά το 
έτος αναφοράς.



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Η ΜΟΔΙΠ διαβιβάζει τις αναφορές του ΟΠΕΣΠ (ΤΜΗΜΑ –
ΠΠΣ), τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης του 
διδακτικού έργου από τους φοιτητές για το ακαδημαϊκό 

έτος αναφοράς, καθώς επίσης τις αναφορές δεικτών 
ποιότητας για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος του 

εκάστοτε ακ. τμήματος, στο αντίστοιχο μέλος της ΜΟΔΙΠ.

Βήμα 2ο

Το κάθε μέλος της ΜΟΔΙΠ λαμβάνει, για κάθε 
ακαδημαϊκό τμήμα που του έχει ανατεθεί, τα δεδομένα 
που το αφορούν. 
Η ΜΟΔΙΠ έχει δημιουργήσει τρία πρότυπα αρχεία για 
τα μέλη της, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου εσωτερικής αξιολόγησης

2. Κατάσταση ευρημάτων με προτεινόμενες ενέργειες

3. Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Βήμα 2ο 1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου εσωτερικής αξιολόγησης

2. Κατάσταση ευρημάτων με προτεινόμενες ενέργειες

3. Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.

9

Βήμα 2ο
1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου εσωτερικής αξιολόγησης

2. Κατάσταση ευρημάτων με προτεινόμενες ενέργειες

3. Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Βήμα 2ο
1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου εσωτερικής αξιολόγησης

2. Κατάσταση ευρημάτων με προτεινόμενες ενέργειες

3. Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Η ΜΟΔΙΠ σε συνεδρίασή της συζητά και εγκρίνει τις 
αναφορές για τις εσωτερικές αξιολογήσεις των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Βήμα 3ο

Κάθε μέλος της ΜΟΔΙΠ, λαμβάνοντας υπόψη το υλικό που 
του έχει διατεθεί, συμπληρώνει τα προαναφερθέντα τρία 
αρχεία για κάθε ένα από τα Τμήματα της ευθύνης του και τα 
διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ για τελική έγκριση. 

Σε ίδιο θέμα (διαφορετικό για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα) της 
συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ, ανακοινώνονται όλα τα σχετικά 
έγγραφα και ακολουθεί διαλογική συζήτηση. 

Συντάσσεται απόφαση και πλήρες απόσπασμα πρακτικού για 
κάθε ακαδημαϊκό τμήμα ξεχωριστά.



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Οι αποφάσεις διαβιβάζονται στα Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Βήμα 4ο-α

Η ΜΟΔΙΠ διαβιβάζει την απόφαση με το απόσπασμα πρακτικού 
του αντίστοιχου θέματος σε κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, το οποίο 
καλείται με τη σειρά του:
• να μελετήσει και να συζητήσει σε ίδιο θέμα στη Συνέλευσή 

του τα ευρήματα με τις προτεινόμενες διορθωτικές 
ενέργειες, ώστε

• να συντάξει την τελική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης η 
οποία θα περιλαμβάνει πλάνο δράσεων και 
επικαιροποιημένη στοχοθεσία, την οποία θα διαβιβάσει στη 
ΜΟΔΙΠ.



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα.
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Οι αποφάσεις διαβιβάζονται στα Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Βήμα 4ο-β

Για την υποβοήθηση των ακαδημαϊκών τμημάτων η 
ΜΟΔΙΠ έχει δημιουργήσει πρότυπα έντυπα με οδηγίες 
συμπλήρωσής τους ως εξής: 

Πρότυπη Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Πρότυπο αρχείο στοχοθεσίας (το οποίο περιλαμβάνει)
Ετήσιοι στρατηγικοί στόχοι φορέα 
Στοιχεία δείκτη μέτρησης 
Αποτελέσματα μετρήσεων – αίτια αποκλίσεων –
προτάσεις διόρθωσης 



Πρότυπη Ετήσια Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης
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Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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Περιλαμβάνει 8 άξονες…..

1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

2. Σχεδιασμός και έγκριση του προγράμματος σπουδών για το 

έτος αναφοράς

3. Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση

4. Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση 

Σπουδών και λήψη πτυχίου

5. Διδακτικό προσωπικό

6. Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη

7. Διαχείριση πληροφοριών

8. Δημόσια πληροφόρηση



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 Κείμενο Πολιτικής Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας 

 Προγραμματισμός στόχων και δράσεων για το επόμενο 

έτος σε σχέση με το έτος αναφοράς

 Τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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2. Σχεδιασμός και έγκριση του προγράμματος 
σπουδών για το έτος αναφοράς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του ΠΠΣ 

 Η στρατηγική του ΠΠΣ και πώς αυτή συνδέεται με τη στρατηγική του Ιδρύματος

 Λήφθηκε υπόψη η γνώμη αποφοίτων, συναφών επιστημονικών οργανώσεων και 

εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους;

 Οι πηγές που χρησιμοποιούνται, ώστε να πραγματοποιείται η ενσωμάτωση των νέων 

γνώσεων στο ΠΠΣ

 Συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΠΠΣ ΑΕΙ του εσωτερικού/ εξωτερικού

 Η δομή του ΠΠΣ διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στα διάφορα στάδια 

σπουδών;

 Η ύλη των μαθημάτων είναι ορθολογικά κατανεμημένη και βρίσκεται σε συμφωνία 

με όσα προβλέπονται από το σύστημα ECTS;

 Παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας;

 Πώς πραγματοποιείται η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα;



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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3. Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και 
αξιολόγηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναπτύξτε κείμενο, όπου τεκμηριώνονται οι τρόποι εφαρμογής της ΦΜ 

στο ΠΠΣ, απαντώντας στα προαναφερόμενα επιμέρους σημεία σε 

συνδυασμό με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανίχνευσης 

πρακτικών ΦΜ

Ειδικότερα, αναφέρετε τα εφαρμοζόμενα μέσα και τις πρακτικές 

μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών (όπου κρίνετε 

σκόπιμο, αναφερθείτε στα σχετικά άρθρα του εσωτερικού κανονισμού 

του ΠΠΣ ή της ακαδημαϊκής μονάδας) κατά το έτος αναφοράς.

Καταγράφετε πώς το Τμήμα ανταποκρίθηκε στο πλάνο δράσης που έχει 

αποστείλει η ΜΟΔΙΠ μετά την ανάλυση των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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4. Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, 
αναγνώριση Σπουδών και λήψη πτυχίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 Με ποιο τρόπο υποστηρίζονται οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές; 

 Πώς παρακολουθείται η πρόοδος των φοιτητών;

 Υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες για τους φοιτητές;

 Όροι και προϋποθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών,

 Υπάρχει οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που συμμετέχουν σε προγ/τα κινητικότητας;

 Ενέργειες ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τα προγ/τα κινητικότητας

 Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS);

 Εκδίδεται το Παράρτημα Διπλώματος αυτόματα για όλους τους πτυχιούχους του ΠΠΣ;

 Πτυχιακή/ διπλωματική εργασία

 Εκπαιδεύονται οι φοιτητές στην ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία;  

 Ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα;

 Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών (υποχρεωτική/ προαιρετική)



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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5. Διδακτικό προσωπικό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και πρακτικές για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και αξιοκρατίας που εφαρμόζει η ακαδημαϊκή μονάδα

 Μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ και διακύμανση μεταξύ της 

ελάχιστης και της μέγιστης επιβάρυνσης κατά το έτος αναφοράς

 Διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές κατά το έτος αναφοράς 

 Τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές 

(π.χ. συζήτηση στην Γ.Σ., βελτίωση διδακτικής διαδικασίας, στην εξέλιξη των μελών ΔΕΠ)

 Ύπαρξη στρατηγικής σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας

 Πρόσθετη (από το ΠΠΣ ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των μελών του ακαδημαϊκού 

προσωπικού, που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας

 Πρακτικές προσέλκυσης μελών ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου στο ΠΠΣ

 Βραβεία διδασκαλίας

 Στρατηγική της ακαδημαϊκής μονάδας για ερευνητικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένα 

πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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6. Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Περιγράψτε:

 τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει το ΠΠΣ για την υποστήριξη της μάθησης και της 

ακαδημαϊκής δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες κ.λπ.) και την 

προαγωγή της έρευνας

 τον τρόπο που γίνεται η διάθεση και η κατανομή των πόρων κατά το έτος αναφοράς

Αναφέρετε:

 την ύπαρξη ενδεχόμενων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών για τους φοιτητές κατά 

το έτος αναφοράς

 τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με εξειδικευμένο υποστηρικτικό και διοικητικό 

προσωπικό κατά το έτος αναφοράς

 τρόπους ανάπτυξης των ικανοτήτων του προσωπικού (επιμόρφωση κ.λπ.) κατά το έτος 

αναφοράς

 πόσοι πόροι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος πηγαίνουν στους φοιτητές



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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7. Διαχείριση πληροφοριών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 Περιγράψτε τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί για τη συλλογή 

πληροφοριών ως προς τους φοιτητές, το προσωπικό, τις υποδομές, τη 

δομή του ΠΠΣ, την οργάνωση και ποιότητα της διδασκαλίας, την παροχή 

υπηρεσιών κ.λπ. κατά το έτος αναφοράς

 Αναφέρετε βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή 

πληροφοριών και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων κατά το έτος 

αναφοράς (π.χ. Ερωτηματολόγια ΜΟΔΙΠ, ΟΠΕΣΠ ΕΘΑΑΕ αλλά και άλλα 

ερωτηματολόγια π.χ. αποφοίτων ή external stake holders)

 Αναφέρετε με ποιο τρόπο γίνεται η ανάλυση των πληροφοριών που 

συλλέγονται και πώς αξιοποιούνται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την ανάλυση των πληροφοριών κατά το έτος αναφοράς



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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7. Διαχείριση πληροφοριών

TIPS

 Το Τμήμα συζητά στη Συνέλευση τις διορθωτικές ή προληπτικές 

ενέργειες που πρότεινε η ΜΟΔΙΠ (Βήμα 8) και συντάσσει τη 

στοχοθεσία και Πρότυπη Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

(παρατίθενται ως Παραρτήματα)

 Η ΟΜΕΑ μελετά τα δεδομένα της αποτίμησης διδασκαλίας και 

εισηγείται (γραπτά) πλάνο δράσεων στη συνέλευση 

 Αναρτήστε στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας τη συνολική 

βαθμολογία χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του Τμήματος κατά το 

έτος αναφοράς



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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8. Δημόσια πληροφόρηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφέρετε:

 το είδος των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται και τις 

ομάδες/ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνονται κατά το έτος αναφοράς

 τα μέσα ή τους διαύλους επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη 

δημοσιοποίηση των πληροφοριών κατά το έτος αναφοράς

 τα σχετικά έγγραφα (ενημερωτικά φυλλάδια, κανονισμοί, οδηγοί κ.λπ.) που 

δημοσιοποιεί η ακαδημαϊκή μονάδα κατά το έτος αναφοράς

 τρόπους επίτευξης της αντικειμενικότητας και σαφήνειας της πληροφόρησης, 

τρόπους καθορισμού και ελέγχου του περιεχομένου της ιστοσελίδας που αφορά 

στο συγκεκριμένο ΠΠΣ, καθώς και 

 την ενδεχόμενη διαδικασία για την τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών 

που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΠΠΣ κατά το έτος αναφοράς

 τα hits της ιστοσελίδας σας



Πρότυπο 
αρχείο 

στοχοθεσίας
Πρότυπο αρχείο στοχοθεσίας με 

ενσωματωμένο πλάνο δράσεων 

Ετήσιοι στρατηγικοί στόχοι φορέα 

Στοιχεία δείκτη μέτρησης (για νέους 
δείκτες) 

Αποτελέσματα μετρήσεων – αίτια 
αποκλίσεων – προτάσεις διόρθωσης 
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Αποτελείται από……



Πρότυπο 
αρχείο 

στοχοθεσίας

Πρότυπο αρχείο στοχοθεσίας

26



Πρότυπο 
αρχείο 

στοχοθεσίας

Ετήσιοι στρατηγικοί στόχοι φορέα 

27



Πρότυπο 
αρχείο 

στοχοθεσίας

Στοιχεία δείκτη μέτρησης 
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Πρότυπο 
αρχείο 

στοχοθεσίας

Αποτελέσματα μετρήσεων – αίτια αποκλίσεων –
προτάσεις διόρθωσης 
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Δημοσιοποίηση

Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με τα παραρτήματά της 
αναρτάται στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και της ΜΟΔΙΠ 

30



Δημοσιοποίηση
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Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ βρίσκονται αναρτημένα τα αρχεία: 

Οδηγός Ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης ΠΠΣ - ΕΣΔΠ
Υπόδειγμα Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΠΣ
Υπόδειγμα Στοχοθεσίας ΠΠΣ
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Ευχαριστώ!


