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Στις 15/04/2013 συνεδρίασε η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη νέα της σύνθεση.
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τα ακόλουθα θέματα:
-

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π.

-

Το νομικό πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

-

Η πορεία των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Κρήτης

-

Οι διαδικασίες και ο κύκλος αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος

-

Η Πράξη "ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" με τα αντίστοιχα υποέργα και επιμέρους
δράσεις, του Ε.Π. "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013

-

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π.

Συζητήθηκε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές και
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :


Ο τρόπος εφαρμογής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του μαθήματος/
διδασκαλίας από τους φοιτητές μπορεί να γίνεται με την ελεγχόμενη μέθοδο των
token, για μαθήματα μεγάλων τάξεων, σύμφωνα με την οποία θα μοιράζονται στους
φοιτητές που είναι παρόντες στο μάθημα οι κωδικοί, για την πρόσβασή τους στο
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του αντίστοιχου μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο θα
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές που
παρακολουθούν το μάθημα. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της καθολικής





ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπου πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του
μαθήματος θα έχουν όλοι οι φοιτητές που δήλωσαν το αντίστοιχο μάθημα, εφόσον
αυτό αποφασιστεί από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Για τα εργαστήρια, τα οποία είναι
υποχρεωτικά και τα σεμινάρια, στα οποία ο αριθμός της τάξης είναι μικρός, η
ηλεκτρονική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία ή με
τα χειριστήρια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Τα αποτελέσματα και τα στατιστικά δεδομένα της αξιολόγησης θα πρέπει
να ανακοινώνονται:
o
Στον Υπεύθυνο Διδάσκων του Μαθήματος
o
Στον Πρόεδρο του Τμήματος
o
Στην Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος και
o
Στους Διευθυντές των Τομέων των Τμημάτων, στις περιπτώσεις που
υπάρχουν τομείς.
Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. θα διασφαλίζει τη στοιχειώδη
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Επιπλέον, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
 Πραγματοποίηση από 15 έως 30 Μαΐου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
ερωτηματολογίου αξιολόγησης του μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές,
όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, όλων των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου του
ακαδ. έτους 2012-2013.
 Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές του τετάρτου
έτους (αντίστοιχα έκτου έτους της Ιατρικής) με τη μέθοδο της χρήσης των
χειριστηρίων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, πριν την αποφοίτησή τους.
 Ενεργοποίηση των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών
Τμημάτων και συγκέντρωση των Ετήσιων Απογραφικών Εκθέσεων 2011-2012.
 Εμπλουτισμός και διαμόρφωση της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος
 Ενεργοποίηση των ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
 Συμπλήρωση του Απογραφικού δελτίου του διδάσκοντος και από τα μέλη
ΕΕΔΙΠ και ΠΔ407 των Τμημάτων
 Ολοκλήρωση ενεργειών για την εισαγωγή του ΑΜΚΑ στο Π.Σ. Προσωπικού και
στην Υπηρεσία Καταλόγου
 Διαμόρφωση απογραφικών δελτίων υπηρεσιών

