
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: έως 15 Μαρτίου 2023 

 

Εισαγωγή 

Η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, αντιλαμβανόμενη την 

ανάγκη για περαιτέρω καλλιέργεια της 

κουλτούρας ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, περνάει στο στάδιο της 

επιμόρφωσης πάνω σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας. Δεδομένου ότι η 

εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης 

ποιότητας δεν ισοδυναμεί πάντα με τη 

βελτίωση της ποιότητας των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για το σκοπό 

αυτό είναι απαραίτητη η επιμόρφωση όλων 

των εμπλεκομένων στη λειτουργία ενός 

πανεπιστημιακού ιδρύματος έτσι ώστε να 

ενισχυθεί η ελκυστικότητά του και να 

δεσμευθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για την 

υιοθέτηση μιας κουλτούρας ποιότητας.  

Πιο συγκεκριμένα μέσω του Υποέργου 01 

«Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ» της 

Πράξης «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ» 

με κωδικό ΟΠΣ 5109185, η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ 

πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις 

επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων σε όλες τις 

εκφάνσεις της λειτουργίας του ΔΠΘ πάνω 

σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.  

 

Στόχος προγράμματος  επιμόρφωσης 

Ο στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης 

που συντονίζεται από τη ΜΟΔΙΠ είναι η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση των 

εμπλεκομένων με τη χρήση εξειδικευμένων 

εργαλείων στη λειτουργία του ΔΠΘ σε 

θέματα διασφάλισης ποιότητας, 

προκειμένου να αποκτήσουν κουλτούρα 

ποιότητας και να γίνουν οι φορείς 

διασφάλισης ποιότητας με την καθημερινή 

λειτουργία τους και τις ενέργειές τους. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν 

❖ Πρόεδροι / Αντιπρόεδροι Τμημάτων, 

Κοσμήτορες Σχολών  

 

Λεπτομέρειες προγράμματος 

επιμόρφωσης 

Οι συμμετέχοντες, κατόπιν αίτησής τους, θα 

λάβουν μέρος σε εκπαιδεύσεις εξ 

αποστάσεως (σύγχρονες και ασύγχρονες) 

πάνω στα  αντικείμενα που ακολουθούν με 

τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων.  

 

 

 

 



 

 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΡΕΣ  

20/3/23 
10:00-
14:15 
 
24/3/23 
10:00-
14:15 
 
3/4/23 
10:00-
14:15 

Ακαδημαϊκή διακυβέρνηση  

Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της 
διασφάλισης ποιότητας  

Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας 

Οικονομικός προγραμματισμός και διάθεση πόρων 

Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης 

Σε κάθε μία από τις τρεις επιμορφώσεις 

αντιστοιχούν: 

5 ώρες σύγχρονη τηλεκπ/ση  

 + 

5 ώρες  ασύγχρονη εκπ/ση 

 

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από έμπειρους εισηγητές, μέσω 

της πλατφόρμας webex με απαραίτητο εξοπλισμό μικρόφωνο ή/και κάμερα, κατά 

την/ τις ημερομηνίες που θα επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος.  

Η ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

• Αρχική αξιολόγηση επιπέδου και ενδιαφέροντος Συμμετεχόντων 

• Μελέτη υλικού προετοιμασίας από Συμμετέχοντες με παράλληλη υποστήριξη 

• Επεξεργασία Εργαλείων βάσει εξειδικευμένων ασκήσεων 

• Online υποστήριξη σε ερωτοαπαντήσεις 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, για όσα 

αντικείμενα εκπαίδευσης επιθυμούν, μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/JNB1pKC2rh 

 

Μετά το πέρας της τηλεκπαίδευσης θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ. 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρσίδου Σοφία 

Τηλέφωνα: 25310 39097 (εσωτ: 74097) 

E-mail: modip@duth.gr  

https://modip.duth.gr   

 

https://forms.office.com/r/JNB1pKC2rh
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