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Στις 19/05/2014 πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Συζητήθηκαν τα ακόλουθα:  
 
Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών  
 Παρότι το πρότυπο της ΑΔΙΠ για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δίνει μεγάλη 

 έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα εντούτοις το Τμήμα αλλά 
 και το Πανεπιστήμιο μπορούν να σταθούν και να εργαστούν σε θέματα στα οποία 
 διαπιστώνονται ελλείψεις ή δεν υπάρχουν διαδικασίες και δραστηριοποίηση όπως π.χ. η 
 παρακολούθηση των αποφοίτων μας, και τι επιτυγχάνουμε σαν πανεπιστήμιο με τους 
 φοιτητές μας. 

 
Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος & Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
 Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ενημέρωσε τα μέλη της για αποστολή επιστολής προς το Προεδρείο 

 της ΑΔΙΠ, γνωστοποιώντας ότι η διαδικασία της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης και η 
 διαμόρφωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί μία χρονοβόρα και επίπονη 
 προσπάθεια και το Πανεπιστήμιο μας χρειάζεται τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση 
 της σχετικής διαδικασίας. 

 Προτάθηκε τα μέλη της ΜΟΔΙΠ να συνδράμουν στην κατεύθυνση διαμόρφωσης στρατηγικής 
 του Ιδρύματος. 

 
 
Απογραφικά Δελτία Διδακτικού Προσωπικού 
 Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που κατεγράφησαν κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των 

 απογραφικών δελτίων Διδάσκοντος και Μαθήματος και ενέργειες για την επίλυσή τους. 



 Συζητήθηκε η μικρή ανταπόκριση των διδασκόντων και η δυσκολία που προκαλείται στην 
 διαμόρφωση της ετήσιας απογραφικής έκθεσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος.   

 
 
Ερωτηματολόγια Φοιτητών 

 Συζητήθηκε για άλλη μια φορά το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στην 
 διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και οι πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες για τη 
 συμμετοχή τους καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από το Τμήμα και το 
 Ίδρυμα.   
 Προτάθηκε η ενδεχόμενη χρήση των συστημάτων σύγχρονης αξιολόγησης με τη χρήση των 
 τηλεχειριστηρίων, η σμίκρυνση του ερωτηματολογίου, και η συνεχής υπενθύμιση για 
 συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 
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