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Αποτελεί 
απαιτούμενη 

διαδικασία

Στην 4η διεργασία του Εγχειριδίου 
Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ 
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……προβλέπεται η διαδικασία 4.1 Εσωτερική Αξιολόγηση



1
Απόφαση για 
αντικείμενο & 

ημερομηνία εσωτ. 
Αξιολόγησης από 

ΜΟΔΙΠ
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3
Κατανομή 

αντικειμένου 
αξιολόγησης στα 

μέλη ΜΟΔΙΠ

2
Σχετική ενημέρωση 

εμπλεκόμενων 
μερών από ΜΟΔΙΠ

5
Διεξαγωγή 

αξιολόγησης

4
Σύνταξη 

προγράμματος 
αξιολόγησης & 

ερωτηματολογίου 
για εσωτ. 

Αξιολόγηση ΠΠΣ

Το διάγραμμα 
ροής της 

διαδικασίας –
βήματα 1-5



Το διάγραμμα 
ροής της 

διαδικασίας –
βήματα 6-9

6
Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ 

για εκτίμηση 
ευρημάτων & 

τεκμηρίωση μη 
συμμορφώσεων / 

παρατηρήσεων

4

8
Επικοινωνία ΜΟΔΙΠ 
με ενδιαφερόμενα 

μέρη για 
διορθωτικές ή 
προληπτικές 

ενέργειες 

7
Σύνταξη αναφοράς 
εσωτ. Αξιολόγησης 

από ΜΟΔΙΠ

Λήξη 
διαδικασίας

9
Επιθεώρηση από ΜΟΔΙΠ 

δραστηριοτήτων στο 
χρονοδιάγραμμα & 

αξιολόγηση επάρκειας ή 
αποτελεσματικότητας 

διορθωτικών ενεργειών



Οδηγός ετήσιας 
εσωτερικής 
αξιολόγησης 
ΠΠΣ/ΕΣΔΠ
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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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• αναφορές του ΟΠΕΣΠ (ΤΜΗΜΑ – ΠΠΣ) (τελευταίου έτους), 
• συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου από τους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς, 

• δείκτες ποιότητας ΟΠΕΣΠ (συγκεντρωτικό αρχείο όλων των ετών)

Βήμα 2ο

Τρία πρότυπα αρχεία προς συμπλήρωση:

1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου εσωτερικής αξιολόγησης

2. Κατάσταση ευρημάτων με προτεινόμενες ενέργειες

3. Αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης

Το κάθε μέλος της ΜΟΔΙΠ λαμβάνει, για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα που 
του έχει ανατεθεί, τα δεδομένα που το αφορούν: 



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

 Τα μέλη της ΜΟΔΙΠ συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα 
τρία αρχεία για κάθε ένα από τα Τμήματα της ευθύνης τους 
και τα διαβιβάζουν στη ΜΟΔΙΠ για τελική έγκριση. 

 Σε ίδιο θέμα της συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ, ανακοινώνονται 
όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 Συντάσσεται απόφαση και πλήρες απόσπασμα πρακτικού 
για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα.



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 να:
• μελετήσει και να συζητήσει σε ίδιο θέμα στη Συνέλευσή του

τα ευρήματα με τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, 
• να συντάξει την τελική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

περιλαμβάνοντας πλάνο δράσεων και επικαιροποιημένη
στοχοθεσία, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ.



Η διαδικασία… 
βήμα-βήμα
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Βήμα 4ο-β
Για υποβοήθηση των ακαδημαϊκών τμημάτων 
δημιουργήθηκαν 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…..

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Σχεδιασμός και έγκριση του προγράμματος 
σπουδών για το έτος αναφοράς

Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και 
αξιολόγηση

Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση 
Σπουδών και λήψη πτυχίου

Διδακτικό προσωπικό

Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη

Διαχείριση πληροφοριών

Δημόσια πληροφόρηση



Πρότυπη 
Ετήσια Έκθεση 

Εσωτερικής 
Αξιολόγησης
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Περιέχει όλη εκείνη την 
πληροφορία που απαιτείται για 

την σύνταξη της έκθεσης 
πιστοποίησης…..

…..και επικαιροποιείται ετησίως 
μόνο ως προς τις διορθώσεις που 

θα προκύψουν από την κατάσταση 
ευρημάτων.



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



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 πολύ!

modip@duth.gr

+30 25310 39083, 39097, 
25410 79021

modip.duth.gr

ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

mailto:modip@duth.gr
https://modip.duth.gr/?fbclid=IwAR0tQau5CgYStyGiS3UM5MXRc5SIU9ZyAZC8_D5w4FYVSb1SZaaoiFSxj0o
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057108593543

