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Κομοτηνή, 30-11-2022
To παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons



1. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένη η 
προηγούμενη παρουσίαση της ΜΟΔΙΠ σχετικά με 
τις Πιστοποιήσεις των ΠΜΣ:

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/09/2022_09_28_Presentation_Accreditation_PSP_.pdf
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Υπενθύμιση

2. Στον σύνδεσμο dropbox που ακολουθεί υπάρχει 
υλικό για την σύνταξη της πρότασης πιστοποίησης 
και τη συμπλήρωση του αντίστοιχου φακέλου. Το 
υλικό αυτό επικαιροποιείται συνεχώς!!!

https://www.dropbox.com/sh/7iixxnie54e4stg/AACmzaYLOWzuhw14sjpah4taa?dl=0

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/09/2022_09_28_Presentation_Accreditation_PSP_.pdf
https://www.dropbox.com/sh/7iixxnie54e4stg/AACmzaYLOWzuhw14sjpah4taa?dl=0
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Στον σύνδεσμο dropbox αυτή τη στιγμή είναι 
αναρτημένα τα ακόλουθα αρχεία:

1. Αρχείο υποβολής πρότασης πιστοποίησης ΠΜΣ μερικώς 

συμπληρωμένο από τη ΜΟΔΙΠ (ΕΚΔΟΣΗ 2η)

2. Κανονισμός για τον ΑΣΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2η)

3. Α18 Έκθεση προόδου για τα αποτελέσματα από συστάσεις για 

εκπ/κη διαδικασία και ΠΜΣ

4. Α12α Διευκρινίσεις επί των παραρτημάτων Α12 και Α14 (ΝΕΟ)



Θεματικές 
προς 
συζήτηση

Ενημέρωση σχετικά με 
τα προσυμπληρωμένα
από τη ΜΟΔΙΠ στοιχεία 
του αρχείου της 
πρότασης πιστοποίησης

Διευκρινίσεις σχετικά με 
τα παραρτήματα του 
φακέλου Πιστοποίησης 
ΠΜΣ
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Ενημέρωση σχετικά 
με τα 

προσυμπληρωμένα
από τη ΜΟΔΙΠ 

στοιχεία του 
αρχείου της 

πρότασης 
πιστοποίησης
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Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ
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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. 



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

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

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

Προτείνεται να γίνει η αναθεώρηση της 

Πολιτικής Ποιότητας του Ακαδημαϊκού 

Τμήματος ώστε να περιλαμβάνει τις 

Μεταπτυχιακές Σπουδές και να διανεμηθεί 

σε όλα τα ΠΜΣ του εκάστοτε Τμήματος 

ώστε να καταχωρηθούν στους φακέλους της 

Πρότασης Πιστοποίησης



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ
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Σχεδιασμός και έγκριση των ΠΜΣ

Έχει καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ: 

Το θεσμικό πλαίσιο και διαδικασία έγκρισης των 

Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ. όπως μας δόθηκε από το Τμήμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της ΔΑΘ.



Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ
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Φοιτητο-κεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση

Έχουν καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ πληροφορίες 

σχετικά με: 

1. Τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών

2. Τον Μηχανισμό διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων

3. Την Αξιολόγηση διδακτικού έργου, ανατροφοδότηση
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Επιλογή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση 
σπουδών και απονομή διπλώματος

!!!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.

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ

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

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ

Έχουν καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ πληροφορίες σχετικά με: 

1. Μικρή αναφορά στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου

2. Το Βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας

3. Πληροφορίες για το Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας 

και της Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) 

4. Κινητικότητα διδασκόντων μέσωErasmus

5. Συμμετοχή σε Συνέδρια – Λήψη εκπαιδευτικών αδειών 

6. Εργαστήρια Τμήματος

7. Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας των 

διδασκόντων στο ΠΜΣ (με παραδείγματα)

Εννοείται ότι η αναφορά στα περισσότερα σημεία είναι περιληπτική και έχει ρόλο να αποτελέσει 

σημείο για περαιτέρω ανάπτυξη από τους συγγραφείς των προτάσεων πιστοποίησης
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Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ

Έχουν καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ πληροφορίες σχετικά με: 

Α) Πληροφορίες για τις υπηρεσίες υποστήριξης των ΜΦ και πιο 

συγκεκριμένα για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

1. Βιβλιοθήκη 

2. Ηλεκτρονική Γραμματεία

3. Ηλεκτρονική υποστήριξη μαθημάτων (Ηλεκτρονική τάξη) 

4. Επιπρόσθετες ψηφιακές παροχές 

Β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

1. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών 

2. Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών

3. Συνήγορος του φοιτητή

4. Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

5. Philologus – Φιλολογική Επιμέλεια Εργασιών

6. Υποτροφίες και Βραβεία
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Διαχείριση πληροφοριών

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ

Έχουν καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ: 

Στοιχεία για τα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Ιδρύματος.
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Δημόσια πληροφόρηση για τα ΠΜΣ

Είναι η ιστοσελίδα του 

Τμήματος και του 

ΠΜΣ δίγλωσση ; 

(Ελληνικά/Αγγλικά)

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ
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Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική 
εσωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ

Αυτή η διαδικασία γίνεται 

από τη ΜΟΔΙΠ και είναι η 

ίδια με την αντίστοιχη για 

τα ΠΠΣ.

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ

Έχει καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ: 

Η διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης 

των ΠΜΣ.
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Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ

Πρότυπο 
Πιστοποίησης 

Ποιότητας 
ΠΜΣ

Έχει καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ: 

Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΜΣ.



Διευκρινίσεις 
σχετικά με τα 
παραρτήματα 
του φακέλου 

Πιστοποίησης 
ΠΜΣ
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Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η

Μ

Α

Τ

Α

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.

Προστέθηκε υλικό στο 

αρχείο από τη ΜΟΔΙΠ και 

βρίσκεται στο dropbox

Τελευταίο

Εστάλη υλικό από τη 

ΜΟΔΙΠ (δείκτες ΕΘΑΑΕ)

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ
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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).

ΠΜΣ

ΠΜΣ

ΠΜΣ

Τίτλοι μαθημάτων + ΑΕΙ Προέλευσης, Τμήμα Προέλευσης όπου χρειάζεται

Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η

Μ

Α

Τ

Α
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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

Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η

Μ

Α

Τ

Α
Προστέθηκε αρχείο 

στο dropbox

ΤΜΗΜΑ

ΠΜΣ
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Α12α Διευκρινιστικό έγγραφο για τα παραρτήματα Α12 και Α14

Α12. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ 

(Κανονιστικό έγγραφο το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία των οργάνων (διοίκησης 
& λήψης αποφάσεων) και των εσωτερικών λειτουργιών 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) 

(Κανονιστικό έγγραφο το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει: διατάξεις που ρυθμίζουν 
θέματα σπουδών (εγγραφή, εξετάσεις, υποχρεώσεις- δικαιώματα φοιτητών, 
πιστοποιητικά, λήψη πτυχίου, υποτροφίες, κινητικότητα, εργαστήρια κ.λπ.).)

Α15. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα

ΠΜΣ

ΠΜΣ

ΠΜΣ

Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η

Μ

Α

Τ

Α

Προστέθηκε αρχείο 

στο dropbox
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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

???

Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η

Μ

Α

Τ

Α

ΠΜΣ

ΠΜΣ

Προστέθηκε αρχείο 

στο dropbox



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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