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Στις 22/12/2014 πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 
Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 
 
Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος και υποβολή της στην Α.ΔΙ.Π. μέχρι τις 31/12/2014 
 Σύμφωνα με τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 331/19.12.2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου στην 

 οποία συζητήθηκε η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος που παρουσίασε η ΜΟ.ΔΙ.Π., 
 το Πανεπιστήμιό μας μπορεί να ανταποκριθεί εν μέρει στην συγκεκριμένη διαδικασία καθώς 
 δεν έχει διαμορφώσει εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας..   

 Ακολούθησε επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη της ΜΟΔΙΠ και τις Ακαδημαϊκές Μονάδες με 
 σκοπό την συνέχιση των  εργασιών για την διαμόρφωση στρατηγικής και εσωτερικού 
 συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

 
 
Διαδικασίες αξιολόγησης και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ. 
 
 Έγινε αναφορά στα στατιστικά συμμετοχής της απογραφικής διαδικασίας των διδασκόντων 

 και στη δυνατότητα άντλησης των αναφορών της Ετήσιας Απογραφικής Έκθεσης των 
 Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών και τη μείωση της 
 γραφειοκρατίας οι (25 + παραρτήματα) πίνακες της Ετήσιας Απογραφικής Έκθεσης 
 χωρισμένοι σε 4 ενότητες θα ενταχθούν στο πληροφοριακό σύστημα. 

  Εξ αυτών η ενότητα Α περιλαμβάνει δεδομένα για το φοιτητικό πληθυσμό του 
 Τμήματος, για το  διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος, για θέματα κινητικότητας 
 φοιτητών και επαγγελματικής ένταξης αποφοίτων (για το τελευταία δεν υπάρχει προς το 
 παρόν η δυνατότητα άντλησης των δεδομένων μέσω άλλων πληροφοριακών συστημάτων). 

  Η ενότητα Β περιλαμβάνει δεδομένα για την Έρευνα, τις Δημοσιεύσεις και την 
 Αναγνώριση του έργου του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, τη συμμετοχή σε 
 ερευνητικά και ανταγωνιστικά προγράμματα, τις συνεργασίες εντός και εκτός του Ιδρύματος, 



 και την κινητικότητα των διδασκόντων, που αντλούνται από το Απογραφικό Δελτίο 
 Διδάσκοντος 

  Η ενότητα Γ έχει σχεδιαστεί ώστε τα δεδομένα να καταχωρούνται από τη 
 γραμματεία του Τμήματος και θα ενταχθεί στην ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης στην 
 επόμενη φάση. 

  Η ενότητα Δ θα σχεδιαστεί ώστε τα δεδομένα να καταχωρούνται από την ΟΜ.Ε.Α του 
 Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ενοτήτων Α, Β, Γ, καθώς  και της αξιολόγησης 
 των μαθημάτων από τους φοιτητές και θα ενταχθεί στην ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης 
 επίσης στην επόμενη φάση. 

 
 
Πέρα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία αυτή όπως κατεγράφησαν και 

στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ (19/5/2014), κατά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας, η μη ικανοποιητική συμμετοχή οδηγεί σε μη πληρότητα της ενότητας Β της Ετήσιας 
Απογραφικής Έκθεσης του Τμήματος. 

 
Αποφάσεις: 
 

 Να γίνει ενημέρωση των διδασκόντων στις Γ.Σ. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για τη 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος όσον αφορά αφενός στους διδάσκοντες και 
αφετέρου στη χρησιμότητά του για την παρακολούθηση των διαδικασιών εσωτερικής 
αξιολόγησης στο Τμήμα. 

 
 Να ξεκινήσει η προετοιμασία για το νέο κύκλο αξιολόγησης των διδασκόντων το 

Φεβρουάριο 2015 για το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος 2013-14 και τα Απογραφικά 
Δελτία Μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2014-15. 

 
 Να γίνει μεγαλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στους φοιτητές με στόχο την αύξηση της 

συμμετοχής στο Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας. 
 
 Να αποσταλούν από τη ΜΟΔΙΠ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα τα βασικά στοιχεία δεικτών 

παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

 
 

 
 
 

Λήξη της συνεδρίασης 
 
 
 


