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Στις 19/12/2013 πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 

 
Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 

1. Πορεία των εξωτερικών αξιολογήσεων, παρουσίαση δεικτών των Ακαδημ. Τμημάτων   
2. Συγκέντρωση Ετήσιων (απογραφικών) Εκθέσεων  
3. Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης – ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος 

/διδασκαλίας από τους φοιτητές  
4. Έναρξη ηλεκτρονικής αξιολόγησης του μαθήματος / διδασκαλίας από τους φοιτητές, 

για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014  
5. Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών  
6. Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Γενικού Ερωτηματολογίου 

Αξιολόγησης Σπουδών  
7. Ασφάλεια και Υγεία των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας  
8. U-Multirank Student Questionnaire  
9. Συμμετοχή στο Green Metrics Universities ranking  
10. Ιστοσελίδα ΜΟ.ΔΙ.Π.  
11. Λογοκλοπή  
12. Ταξινόμηση πληροφορίας για την αποτύπωση της κινητικότητας των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και των επισκεπτών της  
13. Ταξινόμηση πληροφορίας για την αποτύπωση των επιστημονικών πεδίων διδακτικού 

προσωπικού του ιδρύματος  
14. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των εργαλείων της ηλεκτρονικής διαδικασίας 

της αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων  
15. Παρουσίαση της ανάλυσης των καταστάσεων επιτυχόντων στο Π.Κ. τα έτη 2013, 

2012, 2011, ως προς την εντοπιότητα και την προτίμησή τους  
 



 
Αποφάσεις – Προτάσεις - Ενέργειες: 

 

- Καθορισμός στόχων για την αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική 
διαδικασία για την αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές, ενέργειες 
προς αυτή την κατεύθυνση και παρακολούθηση αποτελεσμάτων (διαδικασίες και 
χρονοδιαγράμματα)  

- Ενημέρωση των φοιτητών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Χρησιμοποίηση από το 
Τμήμα των δεδομένων της αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες εσωτερικής 
ενημέρωσης που έχει διατυπώσει  

- Πρόσβαση της ΜΟΔΙΠ σε δεδομένα – αποτελέσματα της συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας από τους φοιτητές  - το είδος 
των δεδομένων για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει συγκριτική επεξεργασία και μελέτη    

- Ενέργειες στις οποίες προέβη το τμήμα εσωτερικά λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα/ 
αποτελέσματα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και προτάσεις 
προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π., για δράσεις τις οποίες πρέπει να αναληφθούν από το Ίδρυμα και να 
συμπεριληφθούν στην ετήσια απογραφική έκθεση του Τμήματος. 

- Ενέργειες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, αναφορικά με προτάσεις /συστάσεις 
/παρατηρήσεις των εξωτερικών αξιολογητών που αφορούν συνολικά στο Ίδρυμα. 

- Ενέργειες του Ιδρύματος προς την ΑΔΙΠ και το Υπουργείο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις 
συστάσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και τις ανάγκες του Ιδρύματος 

- Ανατροφοδότηση των τμημάτων με βασικούς δείκτες απόδοσης παρακολούθησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (διάρκεια σπουδών, ποσοστά ολοκλήρωσης σπουδών ως 
προς το έτος εισαγωγής, βαθμός τίτλου σπουδών), στόχοι και ενέργειες, παρακολούθηση 
δεικτών επίτευξης.  

- Διαμόρφωση πλαισίου δράσεων διασφάλισης ποιότητας (στρατηγικές κατευθύνσεις/ 
υποστηρικτικές κατευθύνσεις, πεδία εφαρμογής δράσης, στόχοι και δράσεις ενέργειας, 
δυνητικοί δείκτες αποτύπωσης, παρακολούθησης και επίτευξης στόχων, επανεξέταση και 
ενέργειες βελτίωσης) κατ’ αντιστοιχία ενός στρατηγικού πλάνου του Ιδρύματος. 

- Επιτάχυνση για την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής 
διαδικασίας των απογραφικών δελτίων διδασκόντων 

- Ολοκλήρωση του υποσυστήματος απογραφικών εκθέσεων που δεν έχει ακόμα 
υλοποιηθεί 

- Επίλυση προβλημάτων – εκκρεμών απαιτήσεων από λοιπά πληροφοριακά συστήματα 
(Φοιτητολόγιο, Προσωπικό, ΕΛ, Βιβλιοθήκη)    

- Ενέργειες για το θέμα της λογοκλοπής 
 

   
 

Λήξη της συνεδρίασης 


