∆ΡΑΣΗ 3 : Οργάνωση λειτουργίας υπηρεσίας υποστήριξης της ΜΟ∆ΙΠ

Περιγραφή:
Η λειτουργία της ΜΟ∆ΙΠ και των ΟΜΕΑ θα υποστηρίζεται λειτουργικά και
οργανωτικά στο σύνολο των ενεργειών της από υπηρεσία κατάλληλα
στελεχωμένη από διοικητικό προσωπικό το οποίο θα ενταχθεί λειτουργικά στη
∆/νση

Σχεδιασμού

και

Προγραμματισμού

του

Ιδρύματος

ώστε

να

ενσωματωθεί στις μόνιμες διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου και να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της και μετά το πέρας της πράξης.
Ο ρόλος της υπηρεσίας θα έγκειται

στην υποβοήθηση της έγκυρης και

έγκαιρης λειτουργίας του πλήρη κύκλου λειτουργίας της αξιολόγησης των
ακαδημαϊκών μονάδων και του Ιδρύματος ( Α∆ΙΠ, ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση- οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής
Αξιολόγησης- ‘Εκδοση 1.0, Ιούλιος 2007) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες στη μελέτη (∆ράση 1) .
Πιο συγκεκριμένα θα υποβοηθά τις ΟΜΕΑ των ακαδημαϊκών μονάδων καθώς
και τη ΜΟ∆ΙΠ του Ιδρύματος στον επιτελικό, συντονιστικό και εκτελεστικό τους
ρόλο .
1. Στο επίπεδο των ΟΜΕΑ θα συμβάλλει, παρέχοντας διοικητική στήριξη,
στην υλοποίηση του σχεδιασμού της διαδικασίας της εσωτερικής
αξιολόγησης. Συγκεκριμένα θα υποβοηθά τις ΟΜΕΑ στη


πλήρη και συστηματική συλλογή των στοιχείων τεκμηρίωσης
(απογραφικά δελτία) με τη συμμετοχή όλων των μελών του
προσωπικού και των φοιτητών της και για όλα τα επίπεδα
λειτουργίας της σύμφωνα με τα κριτήρια και τους δείκτες που
διασφαλίζουν την Ποιότητα (σύμφωνα με τα πρότυπα και τους
δείκτες της Α∆ΙΠ όπως αυτά θα έχουν εξειδικευτεί, ∆ράση.1 ) και
ανάλογα με τη περιοδικότητα που θα ορίζεται στη μελέτη
(Υποδράση 1)



σύνταξη των ετησίων εσωτερικών εκθέσεων – σύμφωνα με τη
περιοδικότητα που θα περιγράφεται στη μελέτη και θα έχει σαν

γνώμονα τη τεκμηριωμένη αποτύπωση της πορείας επίτευξης των
ποιοτικών, ποσοτικών και άλλων στόχων της Ακαδημαϊκής μονάδας


ενημέρωση/ πληροφόρηση των συμμετεχόντων και των
ενδιαφερομένων με το προσφορότερο τρόπο και κυρίως μέσω της
ανάρτησης στο ΟΠΣ της ΜΟ∆ΙΠ από όπου τα τμήματα θα μπορούν
να αντλήσουν τα στοιχεία και να τα αναρτήσουν στον δικό τους
ιστότοπο για τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

2. Στο επίπεδο της ΜΟ∆ΙΠ, θα συμβάλλει στην υλοποίηση του επιτελικού και
συντονιστικού ρόλου της στη διαδικασία αξιολόγησης του συνόλου των
προσφερόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, λειτουργώντας ως ΟΜΕΑ του.
Η υπηρεσία στήριξης έχοντας ήδη συμβάλλει και παρακολουθήσει τη
υλοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης των επιμέρους ακαδημαϊκών
μονάδων, θα υποστηρίζει τη ΜΟ∆ΙΠ στη


ανά διετία σύνταξη της εσωτερικής Έκθεσης



εκπόνηση προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε
σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου και των λοιπών υπηρεσιών



ανά τετραετία σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης,
προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης



διοικητική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (δημιουργία
αρχειακού υλικού, παρακολούθηση της έγκαιρης και έγκυρης
τροφοδότησης του τοπικού πληροφοριακού συστήματος με τα
απαραίτητα για την αξιολόγηση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ,
όπως αυτά εξειδικεύονται στην Ανάλυση των Κριτηρίων και ∆εικτών
∆ιασφάλισης της Ποιότητας (Α∆ΙΠ, Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007)και
όπως έχουν προσαρμοστεί και εμπλουτιστεί με από τις επί μέρους
Ακαδημαϊκές Μονάδες.(∆ράση 1)



χρηματοοικονομική διοίκηση και διαχείριση της πράξης ΕΚΤ
«ΜΟ∆ΙΠ» (παρακολούθηση της οικονομικής πορείας του έργου,
του οικονομικού προγραμματισμού για τη διασφάλιση της

απρόσκοπτης εκτέλεσής του και της λογιστικής υποστήριξης της
υλοποίησης του έργου)


στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας όπως αυτές
περιγράφονται στη ∆ράση 5



συμμετοχή/διοργάνωση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια και
συναντήσεις με θέματα διασφάλισης ποιότητας

Υποδράση: Υπηρεσία υποστήριξης ΜΟ∆ΙΠ

