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Η πρόσκληση 
της ΕΘΑΑΕ
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Θεματικές 
προς 
συζήτηση
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Υλικό και οδηγίες 
συμπλήρωσης του 
αρχείου της πρότασης 
πιστοποίησης

Υλικό και οδηγίες για τη 
συγγραφή των 
παραρτημάτων του 
φακέλου

Οδηγίες Υποβολής του 
Φακέλου Πιστοποίησης 
ΠΠΣ



Υλικό και οδηγίες 
συμπλήρωσης 
του αρχείου της 
πρότασης 
πιστοποίησης
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Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ

5

Περιλαμβάνει δώδεκα (12) απαιτήσεις

Στρατηγικός προγραμματισμός, 
σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της 
Ακαδημαϊκής μονάδας

Πολιτική Ποιότητας του ιδρύματος 
και της ακαδημαϊκής μονάδας

Σχεδιασμός, έγκριση και 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
νέων ΠΠΣ

Φοιτητοκεντρική μάθηση στη 
διδασκαλία και αξιολόγηση των 
φοιτητών

Εισαγωγή, φοίτηση, αναγνώριση 
ακαδημαϊκών προσόντων και 
απονομή τίτλων πτυχίου και 
βεβαιώσεων δεξιοτήτων των νέων 
ΠΠΣ

Διασφάλιση της επάρκειας και της 
υψηλής ποιότητας διδακτικού 
προσωπικού των  νέων ΠΠΣ

Μαθησιακοί πόροι και υπηρεσίες 
φοιτητικής  στήριξης των  νέων 
ΠΠΣ

Συλλογή, ανάλυση και χρήση 
πληροφοριών για την οργάνωση 
και λειτουργία των νέων ΠΠΣ

Δημόσια Πληροφόρηση για τα Νέα 
ΠΠΣ

Περιοδική εσωτερική αξιολόγηση 
των νέων ΠΠΣ

Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση 
και πιστοποίηση των νέων ΠΠΣ

Παρακολούθηση της μετάβασης 
από προηγούμενα ΠΠΣ στα νέα



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ
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Στρατηγικός 
προγραμματισμός, 
σκοπιμότητα και βιωσιμότητα 
της Ακαδημαϊκής μονάδας

Θα δοθεί υλικό από τη ΜΟΔΙΠ!! 
(Αντίστοιχες απαιτήσεις ζητήθηκαν για την 
ίδρυση νέων τμημάτων) 



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ
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Πολιτική Ποιότητας του ιδρύματος 
και της ακαδημαϊκής μονάδας

Σχεδιασμός, έγκριση και 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
νέων ΠΠΣ

Φοιτητοκεντρική μάθηση στη 
διδασκαλία και αξιολόγηση των 
φοιτητών

Εισαγωγή, φοίτηση, αναγνώριση 
ακαδημαϊκών προσόντων και 
απονομή τίτλων πτυχίου και 
βεβαιώσεων δεξιοτήτων των νέων 
ΠΠΣ

Μόλις 
αναθεωρηθεί 

η Πολιτική 
Ποιότητας 

ΔΠΘ θα σας 
δοθεί

Θα σας δοθεί 
υλικό από τη 

ΜΟΔΙΠ. 
Αυτές οι 

απαιτήσεις 
συμπίπτουν με 
τις απαιτήσεις 

του 
προηγούμενου 

προτύπου. 

Θα σας δοθεί υλικό για 
την διαδικασία 

αναθεώρησης ΠΠΣ



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ
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Διασφάλιση της επάρκειας 
και της υψηλής ποιότητας 
διδακτικού προσωπικού των  
νέων ΠΠΣ

Μαθησιακοί πόροι και 
υπηρεσίες φοιτητικής  
στήριξης των  νέων ΠΠΣ

Συλλογή, ανάλυση και χρήση 
πληροφοριών για την 
οργάνωση και λειτουργία των 
νέων ΠΠΣ

Δημόσια Πληροφόρηση για 
τα Νέα ΠΠΣ

Περιοδική εσωτερική 
αξιολόγηση των νέων ΠΠΣ

Θα σας δοθεί 
υλικό από τη 

ΜΟΔΙΠ. 
Αυτές οι 

απαιτήσεις 
συμπίπτουν με 
τις απαιτήσεις 

του 
προηγούμενου 

προτύπου. 

Μην ξεχάσετε να 
αναρτήσετε στο site τον 

οδηγό επιβίωσης 
πρωτοετών + την αφίσα 

της ΜΟΔΙΠ για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς φοιτητές



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ
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Περιοδική εξωτερική 
αξιολόγηση και 
πιστοποίηση των νέων ΠΠΣ

Παρακολούθηση της 
μετάβασης από 
προηγούμενα ΠΠΣ στα νέα

Θα συνταχθούν 
κατά βάση από 

τη ΜΟΔΙΠ.



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ
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Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΠΣ
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Αντιστοιχία απαιτήσεων παλιού και 
νέου προτύπου. 



Υλικό και 
οδηγίες για τη
συγγραφή των 
παραρτημάτων 
του φακέλου
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Παραρτήματα

Β0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του 
Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη 

σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία» .

Β2. Αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση της ΜΟΔΙΠ, η οποία θα 
αναφέρεται στα σημεία (α) έως (ζ) της Απαίτησης 1 του 

Προτύπου με την απαιτούμενη τεκμηρίωση (έκταση έως 5 
σελίδες).

Β3. Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ιδρύματος που θα 
περιλαμβάνει τη νέα ακαδημαϊκή του συγκρότηση, λόγω της 

λειτουργίας νέου/ων Τμημάτων (επικαιροποιημένη SWOT 
ανάλυση σε επίπεδο Ιδρύματος).

Β4. Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση 
και λειτουργία της νέας ακαδημαϊκής μονάδας και του νέου 

ΠΠΣ (αναφορά στα σημεία (γ) και (δ) της Απαίτησης 1 του 
Προτύπου).

Β5. Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας της ακαδημαϊκής μονάδας 
και του Προγράμματος Σπουδών

Υλικό

Προκύπτει μετά 
τον έλεγχο του 

Παραρτήματος Β1

Υλικό

Ετοιμάζεται…..

Τελευταίο
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Παραρτήματα

Β6. Αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.

Β7. Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας (κείμενο 1-2 
σελίδων).

Β8. Στοχοθεσία Ποιότητας του Ιδρύματος.

Β9. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το 
ΠΠΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Β10. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΠΣ.

Β11. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδ. έτους (με το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΠΣ και τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ).

Β12. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ

Υλικό

Υλικό

Ετοιμάζεται…..

Ετοιμάζεται…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..
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Παραρτήματα

Β13. Kατάλογος των μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση ψηφιακών 
δεξιοτήτων (Πίνακας με μάθημα, εξάμηνο σπουδών, ECTS).

Β14. Oνομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά 
αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΠΣ και σε 

άλλα ΠΣ).

Β15. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ 
(πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες 

προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Β16. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος και 
διδάσκοντα από τους φοιτητές.

Β17. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και 
ενστάσεων φοιτητών.

Β18. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου.

Β19. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νέου Προγράμματος 
Σπουδών.

Β20. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, 
εκπόνησης εργασιών.

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Προκύπτει μετά τον 
έλεγχο του Φακέλου 

Πιστοποίησης

Το ΤΠΕ 
έχει? Δεν 
υπάρχει 
στο site
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Παραρτήματα

Β21. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα.

Β22. Βεβαίωση του Προέδρου της ακαδημαϊκής μονάδας ότι 
το παράρτημα διπλώματος απονέμεται ανεξαιρέτως σε 

όλους τους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή τη βεβαίωση 
ολοκλήρωσης των σπουδών.

Β23. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού 
προσωπικού σε επιστημονικό -ερευνητικό και διδακτικό 
έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων 

αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ό.).

Β24. Αναφορά του ΟΠΕΣΠ σε επίπεδο Ιδρύματος, Τμήματος 
και νέου Προγράμματος Σπουδών για όλα τα προηγούμενα 

ακαδημαϊκά έτη.

Β25. Έκθεση προόδου για τα αποτελέσματα από την 
αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης του 

Ιδρύματος και της έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ.

Β26. Λοιπό Υλικό Τεκμηρίωσης (με σήμανση Β26.1, Β26.2, 
κτλ).

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Ετοιμάζεται…..
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Παραρτήματα

Β27.Πρόσθετοι όροι (αφορά ΠΠΣ που απονέμουν 
ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 
του Ν.4485/2017).

Β28* Κανονισμός Σπουδών του προϋπάρχοντος ΠΠΣ.

Β29* Υπόδειγμα Πτυχίου του προϋπάρχοντος ΠΠΣ.

Β30* Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος του 
προϋπάρχοντος ΠΠΣ.

Β31* Ονομαστικός κατάλογος με τους διδάσκοντες 
του προϋπάρχοντος ΠΠΣ, την ιδιότητα, το γνωστικό 

αντικείμενο και το μάθημα που 
διδάσκουν/εξετάζουν.

Β32* Έκθεση της ΜΟΔΙΠ για την πορεία της 
μετάβασης και τον βαθμό ολοκλήρωσης του 

προϋπάρχοντος ΠΠΣ. 

Υπάρχει
???

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Θα το ετοιμάσει η 
ΜΟΔΙΠ μετά από 
σχετικό έλεγχο
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Μην ξεχάσω!!!
Checklist

 Πολιτική Ποιότητας αναρτημένη

 Ιστοσελίδα επικαιροποιημένη & στα αγγλικά

 Μαθήματα με ΕCTS

 Περιγράμματα μαθήματος αναρτημένα στην ιστοσελίδα

 Κανονισμός Σπουδών και λοιποί κανονισμοί αναρτημένοι

 Στοχοθεσία με δείκτες

 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 Συνεδριάσεις της ΟΜΕΑ και Πρακτικά και Απολογισμό

 Αποτίμηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές με 

υψηλή συμμετοχή

 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης του 

διδακτικού έργου στη Συνέλευση του Τμήματος



Οδηγίες 
Υποβολής του 
Φακέλου 
Πιστοποίησης 
ΠΠΣ
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 Η Πρόταση Πιστοποίησης συντάσσεται στο πρότυπο που
έχει σταλεί από την ΕΘΑΑΕ διατηρώντας τους τίτλους των
κεφαλαίων με το συνοδευτικό σχολιασμό και δεν πρέπει
να ξεπερνά τις 50 με 55 σελίδες.

 Η Πρόταση και τα Παραρτήματα αυτής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης
Νέου ΠΠΣ σε λειτουργία: … (τίτλος) του ΔΠΘ».

 Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να
δηλώνεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του οικείου
Τμήματος (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο).
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Υποβολή 
φακέλου στη 

ΜΟΔΙΠ

Deadline υποβολής στην ΕΘΑΑΕ: 
28 Φεβρουαρίου 2022
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Όλα τα αρχεία 
θα πρέπει να 

υποβάλλονται 
σε μορφή 

αρχείου .pdf. 

Η σήμανση των υπό 
υποβολή ηλεκτρονικών 
αρχείων (Πρόταση και 

Παραρτήματα) θα πρέπει 
να ακολουθεί αυτή των 
οδηγιών υποβολής π.χ. 

Β11 Οδηγός Σπουδών κτλ. 

Ο τίτλος κάθε 
αρχείου ΔΕΝ 
θα πρέπει να 
υπερβαίνει 

τους 30 
χαρακτήρες.

Τα αρχεία ΔΕΝ θα πρέπει να 
είναι οργανωμένα σε 

πολλαπλούς υποφακέλους, 
διαφορετικά καθίσταται 

δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε 
αρχείο εξαιτίας της μεγάλης 

διαδρομής.

Υποβολή
φακέλου στη

ΜΟΔΙΠ
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Το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ βρίσκεται 
σε διαρκή επικοινωνία με τους 

Προέδρους και τα μέλη ΟΜΕΑ των 
υπό πιστοποίηση Τμημάτων!
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Ευχαριστώ!

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

