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Στις 19/06/2013 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης (με τη νέα της 
σύνθεση).  
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τα ακόλουθα θέματα που δρομολογήθηκαν ή 
ολοκληρώθηκαν και σε συνέχεια των αποφάσεων της 1ης /15.04.2013 συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: 

- Συναντήσεις της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τους Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, με θέμα τις 
τρέχουσες διαδικασίες αξιολόγησης. 

- Ανακοίνωση των συγκεντρωτικών στοιχείων συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές  

- Εμπλουτισμός και διαμόρφωση της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
- Αποστολή προς τις ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Ετήσιων Απογραφικών Εκθέσεων 2011-

2012, με προσυμπληρωμένους πίνακες 
- Επανεξέταση και οριστικοποίηση του Εγχειριδίου της ΜΟ.ΔΙ.Π.: «Ορολογία-Ορισμοί-Αποτύπωση & 

Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Γραμματειών 
(Φοιτητολόγιο)  -  Μάιος 2013» 

- Πιλοτική ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης του Ερωτηματολογίου των Σπουδών (βασισμένο στο πρότυπο 
u-multirank), με τη μέθοδο των ηλεκτρονικών τηλεχειριστηρίων, από τους τελειόφοιτους φοιτητές της 
Ιατρικής 

- Επανεξέταση των ερωτηματολογίων και των στοιχείων τεκμηρίωσης της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
- Κωδικοποίηση του επιστημονικού πεδίου της ερευνητικής δραστηριότητας (FOS Classification) και 

δρομολόγηση της αντίστοιχης καταγραφής για το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
 
Επιπλέον συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:  
 

 Ενημέρωση των Προέδρων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για τα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους 
φοιτητές. 

 Αίτημα προς όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα να προσδιορίσουν τις αποφάσεις τους αναφορικά με:  



o τον επιθυμητό τρόπο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές 

o την αρμοδιότητα πρόσβασης στα καταχωρηθέντα στοιχεία/αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές 

o τον επιθυμητό χρόνο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές 

o την εισαγωγή ενός παραρτήματος στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
μαθήματος/διδασκαλίας, που θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα ερωτήματα που ενδιαφέρουν το 
Τμήμα και δεν υπάρχουν στο υπάρχον ερωτηματολόγιο 
 

Οι αποφάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τα ανωτέρω είναι: 

Πρόσβαση στα καταχωρηθέντα στοιχεία και τα στατιστικά δεδομένα του ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές να έχουν:   
(α) Ο Υπεύθυνος του μαθήματος 
(β) Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
(γ) Η Επιτροπή Σπουδών 
(δ) Ο Διευθυντής Τομέα μόνο στην περίπτωση που ο Τομέας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για 
την ανάθεση υπευθυνότητας μαθημάτων. 
Και (ε) τουλάχιστον στα συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα όλων των μαθημάτων (και 
όχι ανά μάθημα) στην ΟΜΕΑ του Τμήματος και ενδεχομένως στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.  
Σημείωση: Η πρόσβαση των αρμοδίων στα καταχωρηθέντα στοιχεία/αποτελέσματα θα γίνεται 
προσωρινά μέσω του/της Γραμματέως που έχει ορίσει το Τμήμα ως χρήστη του 
ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης και που θα έχει, επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα. 

 

 Ενημέρωση των Προέδρων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για την πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονική 
εφαρμογή αξιολόγησης του Ερωτηματολογίου των Σπουδών (βασισμένο στο πρότυπο u-multirank), με 
τη μέθοδο των ηλεκτρονικών τηλεχειριστηρίων, από τους τελειόφοιτους φοιτητές της Ιατρικής και την 
πρότασή της αναφορικά με την πρόσβαση στα καταχωρηθέντα στοιχεία και τα στατιστικά 
αποτελέσματα του Προέδρου, της Επιτροπής Σπουδών,  της ΟΜ,Ε,Α. του Τμήματος κα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
του Ιδρύματος. Η ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος θα ήταν χρήσιμη καθώς παρέχονται 
συνοπτικά δεδομένα για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ενημέρωση για το «Απογραφικό δελτίο του Διδάσκοντος» το οποίο συμπληρώνεται από όλους τους 
διδάσκοντες και το «Απογραφικό δελτίο του εξαμηνιαίου μαθήματος» το οποίο συμπληρώνεται από τον 
υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος και πρότασή της αναφορικά με την πρόσβαση στα 
καταχωρηθέντα στοιχεία και τα στατιστικά, της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος και της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, 
στα συγκεντρωτικά στοιχεία. 

 Ενέργειες για την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών και την ένταξη του ΑΜΚΑ στα 
απογραφικά όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Διατύπωση «απαιτήσεων» της ΜΟ.ΔΙ.Π. από τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Υπηρεσίες του 
Ειδικού Λογαριασμού, του Ιδρυματικού Καταθετηρίου και της Δ.Α.ΣΤΑ. του Ιδρύματος και 
δρομολόγηση απαραίτητων τεχνικών συναντήσεων. 

 Ολοκλήρωση διορθώσεων σε όλα τα απογραφικά δελτία και ερωτηματολόγια. 

  Δημιουργία ελεγχόμενης πρόσβασης σε πρακτικά αποφάσεων στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 


