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Η πρόσκληση 
της ΕΘΑΑΕ
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!!!!!!
Η πρόσκληση αφορά τα ΠΜΣ σε λειτουργία. 

Για τα διατμηματικά ΠΜΣ, η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.

Για πιστοποίηση των υπό ίδρυση ΠΜΣ η ΕΘΑΑΕ θα στείλει σχετικό υλικό μέσα 
στο επόμενο διάστημα.



Θεματικές 
προς 
συζήτηση

Υλικό και οδηγίες 
συμπλήρωσης του 
αρχείου της πρότασης 
πιστοποίησης

Υλικό και οδηγίες για τη 
συγγραφή των 
παραρτημάτων του 
φακέλου

Οδηγίες Υποβολής του 
Φακέλου Πιστοποίησης 
ΠΜΣ

3



Υλικό και 
οδηγίες

συμπλήρωσης 
του αρχείου 

της πρότασης 
πιστοποίησης
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Περιλαμβάνει δέκα (10) απαιτήσεις

Πολιτική και στοχοθεσία 
ποιότητας για τα ΠΜΣ του 
Ιδρύματος και της 
ακαδημαϊκής μονάδας

Σχεδιασμός και έγκριση των 
ΠΜΣ

Φοιτητο-κεντρική μάθηση, 
διδασκαλία και αξιολόγηση

Επιλογή φοιτητών, στάδια 
φοίτησης, αναγνώριση 
σπουδών και απονομή 
διπλώματος

Διδακτικό προσωπικό των 
ΠΜΣ

Μαθησιακοί πόροι και 
φοιτητική στήριξη

Διαχείριση πληροφοριών
Δημόσια πληροφόρηση για τα 
ΠΜΣ

Συνεχής παρακολούθηση και 
περιοδική εσωτερική 
αξιολόγηση των ΠΜΣ

Περιοδική εξωτερική 
αξιολόγηση των ΠΜΣ

Οι απαιτήσεις συμπίπτουν με τις απαιτήσεις του προτύπου 
πιστοποίησης ΠΠΣ. 
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Πολιτική και στοχοθεσία ποιότητας για τα ΠΜΣ του Ιδρύματος και 
της ακαδημαϊκής μονάδας

Η δήλωση πολιτικής ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας περιλαμβάνει: 

τη δέσμευση της ακαδημαϊκής μονάδας για την εφαρμογή 
μιας πολιτικής ποιότητας, που θα προωθεί την 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του 
ΠΜΣ, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα 
υλοποιεί τους στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους 
τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες 
διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή 
βελτίωσή του. (πηγή: απαίτηση 1 προτύπου)

Όλες οι ακαδημαϊκές 
μονάδες του ΔΠΘ 

διαθέτουν Πολιτική 
Ποιότητας εναρμονισμένη 

με την αντίστοιχη 
Πολιτική Ποιότητας του 

ΔΠΘ!! 

Αναθεώρηση της Πολιτικής Ποιότητας με στοιχεία για τα ΠΜΣ και 
για τα ΠΔΣ

Ύστερα από επικοινωνία 
με ΕΘΑΑΕ

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α2. Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ (κείμενο 
1 - 2 σελίδων).
Η πολιτική ποιότητας μπορεί να είναι κοινή για όλα τα ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας, αλλά 
περιλαμβάνεται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.
Α3. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα.

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
1. Σύντομη αναφορά στον προγραμματισμό στόχων και δράσεων του ΠΜΣ
2. Τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ 
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Σχεδιασμός και έγκριση των ΠΜΣ

5→Να γίνει αναφορά σε ενδεικτική βιβλιογραφία, έρευνα, νέες εξελίξεις, νέα συγγράμματα, projects που 
σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς

1. Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία (ιστορία, επιστημονικό πεδίο, σκοπός, διδακτικό προσωπικό, προοπτικές) και ο προσανατολισμός του ΠΜΣ
(εκπαιδευτικός, επιστημονικός, επαγγελματικός)

2. Ερευνητικά αντικείμενα που αξιοποιούνται από το Πρόγραμμα κατά τη συγγραφή διπλωματικών, τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα καθώς 
και τη χρησιμοποιούμενη θεωρία και πρακτική για την εμβάθυνση των γνώσεων

3. Σχεδιασμός και τρόπος  αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων επιπέδου 7

4. Με ποιο τρόπο ζητήθηκε η γνώμη αποφοίτων, συναφών επιστημονικών οργανώσεων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς 
κλάδους, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

5. Ποιες είναι οι πηγές που χρησιμοποιούνται, ώστε να πραγματοποιείται η ενσωμάτωση των νέων γνώσεων στο ΠΜΣ

6. Συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΠΜΣ ΑΕΙ του εσωτερικού/ εξωτερικού. Δεδομένα της αγοράς εργασίας ως προς την απασχόληση των 
αποφοίτων, διεθνή εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο

7. Αναφέρετε εάν η ύλη των μαθημάτων είναι ορθολογικά κατανεμημένη και βρίσκεται σε συμφωνία με όσα προβλέπονται από το σύστημα 
ECTS (συμβουλευτείτε τον οδηγό ECTS)

8. Αναφέρετε εάν παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας

9. Αναφέρετε τον τρόπο, με τον οποίο πραγματοποιείται η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α4. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.
Α5. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ).
Α6. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση 
σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών, και αριθμό σελίδας για κάθε μάθημα.
Α7. Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ σε ώρες 
και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες). (αποτελεί τεκμήριο και για την απαίτηση 5)

Τίτλοι 
μαθημάτων

+ ΑΕΙ Προέλευσης, Τμήμα 
Προέλευσης όπου χρειάζεται
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Φοιτητο-κεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση

!!! Επέκταση του θεσμού του Ακαδημαϊκού 

Συμβούλου στα ΠΜΣ

???
Διαθέτει η ακαδημαϊκή μονάδα Κανονισμό 

λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων 
και ενστάσεων φοιτητών;

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
1. Τρόποι εφαρμογής της φοιτητοκεντρικής μάθησης
2. Εφαρμοζόμενα μέσα και μέθοδοι διδασκαλίας
3. Μηχανισμός διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων
4. Περιγραφή συστήματος αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντα από τους φοιτητές
5. Θεσμός ακαδημαϊκού συμβούλου

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α9. Αξιολόγηση από τους φοιτητές: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την 
αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ από τους φοιτητές, β) Αποτελέσματα της στατιστικής 
επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός 
των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.
Α10. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών
Α11. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

4→Να γίνει σε αυτό το κεφάλαιο/απαίτηση διεξοδικά η περιγραφή της διαδικασίας της αξιολόγησης του 
διδακτικού έργου από τους ΜΦ. Αν μέχρι τώρα δεν γινόταν, πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό το εξάμηνο να 

πραγματοποιηθεί ώστε να υπάρχουν τουλάχιστο κάποια υποτυπώδη δεδομένα. 
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Επιλογή φοιτητών, στάδια φοίτησης, 
αναγνώριση σπουδών και απονομή διπλώματος

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
Αναφέρετε:
• με ποιο τρόπο υποστηρίζονται οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές (ενημερωτικές συναντήσεις/ εκδηλώσεις κ.λπ.)

• πώς παρακολουθείται η πρόοδος των φοιτητών
• εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες για τους φοιτητές
• τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών
• εάν εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)
• εάν εκδίδεται αυτόματα και δωρεάν το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) για όλους τους 

πτυχιούχους του ΠΜΣ στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
• εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την διπλωματική εργασία, οι οποίες 

αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών (αναφερθείτε στο σχετικό άρθρο), και εάν είναι υποχρεωτική/ 
προαιρετική

• τρόπους με τους οποίους η ακαδημαϊκή μονάδα διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης και 
εξέτασης της  διπλωματικής εργασίας

• εάν υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, εάν αυτή είναι υποχρεωτική/ προαιρετική 
και με ποιον τρόπο συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α12. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ 
Α13. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Α14. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, 
εκπόνησης εργασιών
Η ακαδημαϊκή μονάδα μπορεί να εφαρμόζει κοινούς κανονισμούς για όλα τα 
ΠΜΣ, οπότε περιλαμβάνονται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α15. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα

!!!Σε περίπτωση μη ύπαρξης Κανονισμού 
Δεοντολογίας της Έρευνας του ΠΜΣ 

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας 
Ερευνών του ΔΠΘ 

(https://duth.gr/Portals/0/------.pdf) 
Να γίνει αναφορά μέσα στην απαίτηση ότι το ΠΜΣ 
εφαρμόζει τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού.

https://duth.gr/Portals/0/------.pdf
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Διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
Αναφέρετε:
• τις διαδικασίες επιλογής των μελών του διδακτικού προσωπικού και τις πρακτικές για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και αξιοκρατίας που εφαρμόζει η ακαδημαϊκή μονάδα
• τις ενδεχόμενες πρακτικές προσέλκυσης μελών ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου στο ΠΜΣ
• το μέσο εβδομαδιαίο φόρτο διδακτικού έργου (αναφορά εβδομαδιαίων ωρών ανά ΠΠΣ, ΠΜΣ) των 

μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τη διακύμανση μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης 
επιβάρυνσης

• τη διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές
• τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές (π.χ. εάν 

αυτά λαμβάνονται υπόψη στην εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού)
• την ενδεχόμενη ύπαρξη στρατηγικής σχετικά με την ανάπτυξη των μελών της ακαδημαϊκής 

μονάδας (ερευνητικό έργο, επιμόρφωση)
• την ενδεχόμενη πρόσθετη (από το ΠΜΣ ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού, που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας
• την ενδεχόμενη θεσμοθέτηση βραβείων διδασκαλίας

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α16. 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.ο.κ.). 
Α7. Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού 
έργου στο ΠΜΣ σε ώρες και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες). (αποτελεί τεκμήριο και για την απαίτηση 2)

• →Δεν χρειάζεται να γίνει ξανά περιγραφή της διαδικασίας (έγινε ήδη στην απαίτηση 3). Εδώ γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της

Τίτλοι 
μαθημάτων

+ ΑΕΙ Προέλευσης, Τμήμα 
Προέλευσης όπου χρειάζεται

• →Αναφορά στην στρατηγική του ιδρύματος και της ακαδ. Μονάδας (αν υπάρχει). Ενδεικτικά: ΓΡΑΔΙΜ, κινητικότητα Erasmus+, 
πολιτική για την συμμετοχή σε συνέδρια και τις εκπαιδευτικές άδειες, υποβοήθηση για συμμετοχή και υποβολή προτάσεων σε 
ερευνητικά έργα. 
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Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
1. Περιγράψτε αναλυτικά τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει το ΠΜΣ για την 

υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας (ανθρώπινο 
δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες κ.λπ.) και την προαγωγή της έρευνας

2. Αξιολογείστε την επάρκεια των πόρων αυτών
3. Αναφέρετε:

• την ύπαρξη ενδεχόμενων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών για τους 
φοιτητές

• τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με εξειδικευμένο υποστηρικτικό και 
διοικητικό προσωπικό

• το σχέδιο αξιοποίησης διδάκτρων

• →Τα ΠΜΣ με δίδακτρα πρέπει να παρουσιάσουν τον τρόπο κατανομής των εσόδων τους. 
Να παρουσιαστεί ο στόχος της ακαδημαϊκής μονάδας σε σχέση με τα έσοδα που λαμβάνει.       
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Διαχείριση πληροφοριών

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
1. Περιγράψτε τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί για τη συλλογή πληροφοριών ως 

προς τους φοιτητές, το προσωπικό, τις υποδομές, τη δομή του ΠΜΣ, την οργάνωση και 
ποιότητα της διδασκαλίας, την παροχή υπηρεσιών κ.λπ.

2. Αναφέρετε βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών και 
την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων

3. Αναφέρετε τη διαδικασία ανάλυσης των πληροφοριών που συλλέγονται και 
αξιοποίησης των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α17.Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα 
Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε 
αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ).

Έχει ενταχθεί η 
διοικητική 

υποστήριξη του ΠΜΣ 
στο Universis;
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Δημόσια πληροφόρηση για τα ΠΜΣ

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
Αναφέρετε:
1. το είδος των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, τις 

ομάδες/ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνονται, τη (τις) γλώσσα (γλώσσες) 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών, και το σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο

2. τα σχετικά έγγραφα (ενημερωτικά φυλλάδια, κανονισμοί, οδηγοί κ.λπ.) που 
δημοσιοποιεί η ακαδημαϊκή μονάδα για το ΠΜΣ

3. άλλα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, εκτός της ιστοσελίδας του ΠΜΣ

4. τους τρόπους καθορισμού και ελέγχου του περιεχομένου της ιστοσελίδας που αφορά 
στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, καθώς και τη διαδικασία συντήρησης και 
ανανέωσης/ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΠΜΣ

Είναι η ιστοσελίδα 
του Τμήματος και του 

ΠΜΣ δίγλωσση ; 
(Ελληνικά/Αγγλικά)
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Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική 
εσωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
1. Αναφέρετε συνοπτικά την προβλεπόμενη διαδικασία για την ετήσια εσωτερική 

αξιολόγηση του ΠΜΣ, και ειδικότερα τη διαδικασία για την επανεκτίμηση, την 
αναπροσαρμογή και την επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων

2. Αναφέρετε  τη διαδικασία για την άρση των αρνητικών σημείων και τη βελτίωση της 
δομής του ΠΜΣ και της μαθησιακής διαδικασίας

3. Αναφέρετε τους μηχανισμούς  ανατροφοδότησης της στρατηγικής και της στοχοθεσίας
ποιότητας του ΠΜΣ, και σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω των οποίων το 
ΠΜΣ επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ 
με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές 
ενέργειες).

Αυτή η διαδικασία 
γίνεται από τη ΜΟΔΙΠ 
και είναι η ίδια με την 

αντίστοιχη για τα ΠΠΣ.



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΜΣ

15

Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς
Περιγράψτε την προβλεπόμενη διαδικασία για την αξιοποίηση των συστάσεων της 
εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ

Τεκμηρίωση/Παραρτήματα
Α18.Έκθεση προόδου για το εν λόγω ΠΜΣ για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση 
ενδεχόμενων συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και 
της Έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τα ΠΜΣ.

Α18→ Το συγκεκριμένο παράρτημα θα συνταχθεί σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ. Στις 
συστάσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΔΠΘ και της Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ δεν 
υπήρχαν ειδικές συστάσεις που αφορούσαν τα ΠΜΣ. Υπήρχαν όμως συστάσεις που 
επηρέαζαν τη λειτουργία των ΠΜΣ (π.χ. διδάσκοντες, υποδομές)
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Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας ΠΜΣ



Υλικό και 
οδηγίες για τη
σύνταξη των 

παραρτημάτων 
του φακέλου

17
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Παραρτήματα

Α0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Α1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του 
ΠΜΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το 

συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη 
Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

Α2. Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής 
μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση 

των ΠΜΣ

Α3. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής 
μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Υλικό

κείμενο 1 - 2 σελίδων. Η 
πολιτική ποιότητας μπορεί 
να είναι κοινή για όλα τα 

ΠΜΣ της ακαδημαϊκής 
μονάδας, αλλά 

περιλαμβάνεται σε κάθε 
υποβαλλόμενη πρόταση

Τελευταίο
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Παραρτήματα

Α4. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.

Α5. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού 
έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα του ΠΜΣ).

Α6. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ (και της 

διπλωματικής Εργασίας), σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με 
αρίθμηση σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα 
οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών, και αριθμό σελίδας 

για κάθε μάθημα.

Α7. Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού 
προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση 

εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ σε 
ώρες και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε 

ώρες).

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Τίτλοι 
μαθημάτων

+ ΑΕΙ Προέλευσης, Τμήμα 
Προέλευσης όπου χρειάζεται
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Παραρτήματα

Α8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη 
ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και 

ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Α9. Αξιολόγηση από τους φοιτητές: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ 
από τους φοιτητές, β) Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του 

συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης 

των αδυναμιών.

Α10. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων 
και ενστάσεων φοιτητών

Α11. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Προκύπτει μετά τον 
έλεγχο του Φακέλου 

Πιστοποίησης

Θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο 

υπάρχων 
κανονισμός και 

να συμπεριλάβει 
τους ΜΦ

Διενεργείται 
αξιολόγηση του 

διδακτικού 
έργου μέσω του 
υποσυστήματος 

της ΜΟΔΙΠ;
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Παραρτήματα

Α12. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ

Α13. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Α14. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, 
κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών (Η ακαδημαϊκή 

μονάδα μπορεί να εφαρμόζει κοινούς κανονισμούς για 
όλα τα ΠΜΣ, οπότε περιλαμβάνονται σε κάθε 

υποβαλλόμενη πρόταση)

Α15. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..

Υπάρχει
???

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..
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Παραρτήματα

Α16. 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.ο.κ.).

Α17. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας 

(ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά 
έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το 

ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ).

Α18. Έκθεση προόδου για το εν λόγω ΠΜΣ για τα 
αποτελέσματα από την αξιοποίηση ενδεχόμενων 
συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης 
του Ιδρύματος και της Έκθεσης πιστοποίησης του 

ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τα ΠΜΣ.

Α19. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες 
απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις 

κ.λπ.) με σήμανση Α19.1, Α19.2, Α19.3 κ.λπ.

Υπάρχει
???

Μπορεί να 
ετοιμαστεί 
ΑΜΕΣΑ…..
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Μην ξεχάσω!!!
Checklist

✓ Αναθεώρηση Πολιτικής Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας για να 
συμπεριλάβει ΠΜΣ και ΜΔΣ

✓ Ιστοσελίδα επικαιροποιημένη & στα αγγλικά

✓ Μαθήματα με ΕCTS

✓ Περιγράμματα μαθήματος αναρτημένα στην ιστοσελίδα

✓ Κανονισμός Σπουδών και λοιποί κανονισμοί αναρτημένοι

✓ Στοχοθεσία με δείκτες

✓ Αποτίμηση του διδακτικού έργου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με υψηλή συμμετοχή

✓ Συζήτηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης του διδακτικού 
έργου στη Συνέλευση του Τμήματος



Οδηγίες 
Υποβολής του 

Φακέλου 
Πιστοποίησης 

ΠΜΣ
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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 40-45 σελίδες.

 Η Πρόταση και τα Παραρτήματα αυτής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης
ΠΜΣ: … (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: 
31 Ιανουαρίου 2023



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. Α0 
Πίνακας Περιεχομένων 

Φακέλου 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.
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Υποβολή 
φακέλου στη 

ΜΟΔΙΠ

!!!!!!
Ο έλεγχος της πρότασης 

πιστοποίησης πραγματοποιείται 
1 φορά και δίνεται προθεσμία 2 

εβδομάδων για την υποβολή 
αναθεωρημένης πρότασης



Το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ βρίσκεται 
σε διαρκή επικοινωνία με τους 

Προέδρους και τα μέλη ΟΜΕΑ σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας 

πιστοποίησης!
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modip@duth.gr

modip.duth.gr

ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

+30 25310 39083, 39097, 25410 79021

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


Ευχαριστώ!
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