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Στις 06/05/2015 πραγματοποιήθηκε η 6η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 
 
Θέμα  :  

Eνέργειες της ΜΟΔΙΠ που αφορούν στη συμπλήρωση της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του 
Ιδρύματος.  

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ καλωσόρισε την κυρία Έλενα Αναγνωστοπούλου, ως νέο μέλος της 
ΜΟ.ΔΙ.Π. τoυ Ιδρύματος και προχώρησε σε ενημέρωση για τη διαδικασία Αυτοαξιολόγησης του 
Ιδρύματος. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ (5η-22/12/2014), 
το Πανεπιστήμιο απέστειλε στην ΑΔΙΠ την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος στις 31/12/2015, 
όπως συζητήθηκε στην 331η /19.12.2014  Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
παρουσιάζοντας κυρίως τα βασικά στοιχεία της ενότητας Ι της Επιτομής και τους πίνακες των 
ενοτήτων III και IV. 

 
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η ενότητα της έκθεσης στα θέματα της στρατηγικής του Ιδρύματος και 

συζητήθηκε εκ νέου στην 334η /23.4.2015 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, προκειμένου να σταλεί με τις 
απαραίτητες «συμπληρώσεις» στην ΑΔΙΠ. 

Συζητήθηκε το θέμα της στρατηγικής του Ιδρύματος και της ενεργοποίησης της Επιτροπής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και έγινε πρόταση για τη δημιουργία ομάδων παρακολούθησης της 
στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου σε σχέση με τις ενότητες – άξονες που παρουσιάζονται στο 
πρότυπο σχήμα της έκθεσης αυτοαξιολόγησης αλλά και τις κατευθύνσεις που έχουν προσδιοριστεί 
στην έκθεση αυτοαξιολόγησης  

Ενότητα Γ2 : κ. Ε. Παπαδάκη 
Ενότητα Γ3 : κ. Σ. Αναστασιάδης 
Ενότητα Γ4 : κ. Γ. Παναγής 
Ενότητα Γ5 : κ.κ.  Π. Τσακαλίδης, Α. Καλοκαιρινός 
Ενότητα Γ6 : κ.κ. Σ. Αναστασιάδης, Μ. Κανακίδου, Β. Μακράκης  
 



Θα ακολουθήσει πρόταση της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος 
 
Για τη διαμόρφωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ενότητα ΙΙ του πρότυπου 

σχήματος) η κυρία Παπαδάκη πρότεινε να μελετηθούν εκ μέρους των μελών της ΜΟΔΙΠ οι ακόλουθοι 
άξονες, για τους οποίους ζητήθηκε από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ να συγκεντρωθεί και να καταγραφεί η 
πληροφορία που αυτή τη στιγμή υφίσταται ως διαδικασία ή ως πρακτική στο Πανεπιστήμιό μας:  

 
 Κεφάλαιο 1: «Πολιτική και Στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ)»   
 Κεφάλαιο 2: «Σχεδιασμός, έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των 

προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων» η κ. Αναγνωστοπούλου 
 Κεφάλαιο 6: «Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών» ο κ. Παναγής σε 

συνεργασία με τον κ. Ψήνα που μπορεί να του παρέχει τα στοιχεία από την αξιολόγηση που 
έχουν κάνει οι τελειόφοιτοι για το σύνολο των σπουδών τους (Ιατρική, Χημεία, Ψυχολογία, 
Οικονομικό) 

 Κεφάλαιο 7: «Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Ανάλυσης Στοιχείων και Δεικτών» ο 
κ. Μοτάκης σε συνεργασία με τον κ. Ψήνα 

 Κεφάλαιο 8: «Δημοσιοποίηση» ο κ. Αναστασιάδης  

Ακολούθησε ενημέρωση από την κ. Παπαδάκη για το Πληροφοριακό Σύστημα και συζητήθηκε η 
συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης. 
   

Λήξη της συνεδρίασης 


