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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 6.1.1 

Έκθεση αναφοράς των ενεργειών συντονισμού 

έργου των ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Υποστήριξη του έργου των ομάδων 

εσωτερικής αξιολόγησης (ομ.ε.α)  

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ 

 

 

Τίτλος Πράξης: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΜ.Ε.Α.)  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 6.1.1.: Έκθεση αναφοράς των ενεργειών συντονισμού έργου των ομάδων 

εσωτερικής αξιολόγησης  

(Β΄ Εξάμηνο 2011) 

 

Στον πυρήνα του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ βρίσκεται ο συντονισμός του έργου των 

Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των 32 Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Κατά τη χρονική 

περίοδο 1/6/2011 – 31/12/2011, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο 

της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και την Ομάδα Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΕΔΥΠ) στο 

παραπάνω πλαίσιο ήταν οι εξής κάτωθι:  

1) Σύνταξη της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης ΕΚΠΑ. Μία από τις αρμοδιότητες της 

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ είναι η σύνταξη κάθε διετία της Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος με βάση 

τις Ετήσιες Εκθέσεις των Τμημάτων. Η Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση αφορά στο έργο του 

Ιδρύματος συνολικά και αποτυπώνει με τρόπο συνθετικό και κριτικό την ιδιαίτερη 

ταυτότητα, τον τρόπο λειτουργίας, τα επιτεύγματα, τις ελλείψεις, τις διορθωτικές 

πρωτοβουλίες και τις προσδοκίες, καθώς επίσης τους επόμενους στόχους του Ιδρύματος. 

Τα περιεχόμενα της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης διαμορφώνονται με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων 

του Ιδρύματος. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. μεριμνά ώστε να διασφαλίσει τις αρχές της αμεροληψίας, της 

αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης των πληροφοριών που προέρχονται από τα 

Τμήματα του ΕΚΠΑ, να διατυπώνονται συνθετικά και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

απόψεις που καταγράφονται στις Απογραφικές Εκθέσεις των Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, τα μέλη ΟΕΔΥΠ της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ήταν σε καθημερινή, τηλεφωνική 

και ηλεκτρονική, επικοινωνία με τα μέλη ΟΜΕΑ των Τμημάτων και τους παρείχαν 

κατευθυντήριες οδηγίες, πληροφορίες και διευκρινίσεις με σκοπό την έγκαιρη συλλογή 

όλων εκείνων των δεδομένων που ήταν απαραίτητα για την συγγραφή της Έκθεσης. 

Αρκετές ήταν οι περιπτώσεις εκείνες που κρίθηκε σκόπιμη η συνάντηση των μελών ΟΜΕΑ 

με τον Επιστήμονα Αξιολόγησης του εκάστοτε Τμήματος προκειμένου να παρασχεθεί η 

απαραίτητη τεχνική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση Πινάκων από το Παράρτημα 3 της ΑΔΙΠ).  

Υπήρχαν, ωστόσο, και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις Τμημάτων που δεν είχαν 

ολοκληρώσει ακόμα την Απογραφική τους Έκθεση. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ κάλεσε σε 

συνάντηση τους Προέδρους αυτών των Τμημάτων, και αφού διερεύνησε τις αιτίες της 
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καθυστέρησης, πρότεινε τις κατάλληλες λύσεις και έδωσε καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των Απογραφικών Εκθέσεων. 

Η πρώτη Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση ΕΚΠΑ ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο 

του 2011 και οι Πρόεδροι των Τμημάτων ενημερώθηκαν με σχετική επιστολή από τον 

Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ για την ιστοσελίδα που θα μπορούσαν να επισκεφθούν και να 

μελετήσουν την Έκθεση.  

 

2) Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα: «Απολογισμός Δράσης- Προγραμματισμός 

Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ».  Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΕΚΠΑ, με αφορμή την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του 

Ιδρύματος, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Απολογισμός Δράσης- Προγραμματισμός 

Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011, στο Νέο 

Αμφιθέατρο (Προπύλαια), ώρα 09:00- 17:00. Στην ημερίδα είχαν προσκληθεί στελέχη της 

ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και συμμετείχαν τουλάχιστον 2 

μέλη από την ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος, καθώς επίσης και στελέχη των Γραμματειών που είχαν 

ορισθεί για την συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων. Συνολικά, παρευρέθησαν πάνω 

από 150 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν εκπρόσωποι των ΟΜΕΑ των 

Τμημάτων, Πρόεδροι, Διευθυντές Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτητές 

του Πανεπιστημίου.  

Τα μέλη της ΟΜΕΑ είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πιθανές δυσκολίες 

καθώς και τον τρόπο που αυτές αντιμετωπίστηκαν και να προτείνουν συνακόλουθα 

συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης. Η ανατροφοδότηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

με πληροφορίες και οδηγίες ως προς την εκτέλεση των διαδικασιών της αξιολόγησης 

(συμπλήρωση απογραφικών εκθέσεων, σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και 

εξωτερικής αξιολόγησης κ.λπ.), ήταν πολύ σημαντική έτσι ώστε η υλοποίηση του έργου της 

διασφάλισης ποιότητας του ΕΚΠΑ να συνεχιστεί ομαλά.  

 

3) Συγκέντρωση των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του ΕΚΠΑ. 

Μέχρι το 1ο εξάμηνο του 2011, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην Ενδιάμεση 

Εσωτερική Έκθεση ΕΚΠΑ (Ιούλιος, 2011), σε σύνολο τριάντα (30) Τμημάτων ολοκλήρωσαν τη 

διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης τα εικοσιένα (21), με τον βαθμό ολοκλήρωσης να 

ανέρχεται σε ποσοστό 70%.  
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Μετά την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης ΕΚΠΑ, και κατόπιν 

σχετικής ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, τα μέλη της ΟΕΔΥΠ ενημέρωσαν 

εγγράφως τις Ο.ΜΕ.Α των Τμημάτων που δεν είχαν ολοκληρώσει τις Εκθέσεις Εσωτερικής 

Αξιολόγησης για την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα μέλη της ομάδας διοικητικής υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Ε.Κ.Π.Α., που τηρούν το έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο των Εκθέσεων Εσωτερικής 

Αξιολόγησης, ενημέρωσαν την επιστημονική ομάδα των συμβούλων αξιολόγησης για τις 

εκκρεμότητες που υπάρχουν στην κατάθεση των Εκθέσεων από τα Τμήματα, σύμφωνα με την 

προκαθορισμένη ημερομηνία. Οι σύμβουλοι αξιολόγησης προέβησαν άμεσα σε τηλεφωνική 

ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εκπροσώπους των Ο.ΜΕ.Α. για να εντοπίσουν την αιτία 

της καθυστέρησης και να διευκολύνουν τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. του εκάστοτε Τμήματος να 

ολοκληρώσουν την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις που η Έκθεση δεν 

παραδόθηκε μέχρι τη νέα ημερομηνία που ορίστηκε, παρενέβη ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Ε.Κ.Π.Α. και δόθηκε στο εκάστοτε Τμήμα μία μικρή χρονική παράταση υποβολής. 

Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης παρελήφθησαν από τη Γραμματειακή-Διοικητική 

Υποστήριξη, κοινοποιήθηκαν στον επιστημονικό συνεργάτη που έχει αναλάβει το εκάστοτε 

Τμήμα και έγινε έλεγχος πληρότητας των στοιχείων που τις συνόδευαν (έκθεση, οδηγός 

σπουδών Π.Π.Σ. και Π.Μ.Σ., κατάλογος δημοσιεύσεων μελών Δ.Ε.Π σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή). Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ελλείψεις (συνοδευτικά έγγραφα, ελλείψεις 

στοιχείων κλπ), αυτές διευθετήθηκαν σε συνεργασία με τα Τμήματα. Όταν επετεύχθη ο 

μέγιστος εφικτός βαθμός πληρότητας για κάθε Έκθεση, αυτές υποβλήθηκαν από μέλη της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Α.ΔΙ.Π.  

Στις περιπτώσεις που η ΑΔΙΠ ζήτησε την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για 

την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης κάποιου Τμήματος, ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

ενημέρωσε σχετικά τον Πρόεδρο του Τμήματος, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 

διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα, Επιστολή Νο 1). 

 

4) Σύσταση ΟΜΕΑ Τμημάτων ΕΚΠΑ. Στις 17/10/2011, ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 

απέστειλε στους Προέδρους των Τμημάτων επιστολή, με την οποία τους ενημέρωνε ότι στο 

πλαίσιο της οργάνωσης και κατασκευής του επίσημου ιστοτόπου της ΜΟΔΙΠ,  θα έπρεπε 

να αποστείλουν στη ΜΟΔΙΠ, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, τα ονόματα καθώς και 

τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΟΜΕΑ του Τμήματός τους, καθώς επίσης και όσων 

ασχολούνται με τις διαδικασίες αξιολόγησης από το λοιπό διοικητικό προσωπικό 

προκειμένου να γίνει διασταύρωση με τα υπάρχοντα αρχεία της ΜΟΔΙΠ.  
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Η δημιουργία μιας έγκυρης και ενημερωμένης βάσης δεδομένων κρίθηκε 

απαραίτητη για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων, την διευκόλυνση και την επιτάχυνση 

των μελλοντικών ενεργειών της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (βλ. Παράρτημα, Επιστολή Νο 2). 

 

5) Συγκέντρωση των Ετήσιων Εσωτερικών (Απογραφικών) Εκθέσεων των Τμημάτων 

του ΕΚΠΑ. Η συγκέντρωση των Ετήσιων  Εσωτερικών Εκθέσεων των 32 Τμημάτων του 

Ε.Κ.Π.Α., σε ετήσια βάση, είναι απαραίτητο να είναι μια ευέλικτη διαδικασία, η οποία θα 

υλοποιείται σε γοργούς και συγχρονισμένους ρυθμούς διαθέτοντας ταυτόχρονα την 

απαιτούμενη ομοιογένεια. 

Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς ο εκάστοτε επιστημονικός συνεργάτης της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. ήταν σε επικοινωνία με τις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων τα οποία υποστηρίζει, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαδικασία συλλογής στοιχείων (ερωτηματολόγια 

φοιτητών, δελτία μαθήματος και διδασκόντων κλπ) έχει εκκινήσει και διεξάγεται ομαλά. Σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή κοινής σύσκεψης της ΟΜ.Ε.Α 

με τον σύμβουλο της ΜΟ.ΔΙ.Π και το γραμματειακό προσωπικό του Τμήματος που 

υποστηρίζει τη διαδικασία της απογραφικής έκθεσης. 

Στις 21/12/2011, ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ απέστειλε επιστολή στους Προέδρους των 

Τμημάτων ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της Ετήσιας Εσωτερικής 

Έκθεσης (Απογραφική) του έτους 2010-2011, την 3η Φεβρουαρίου 2012 (βλ. Παράρτημα, 

Επιστολή Νο 3). 

 

6) Ψηφιοποίηση ερωτηματολογίου φοιτητών. Στις 16/12/2011, ο Πρόεδρος της 

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ απέστειλε στους Προέδρους των Τμημάτων επιστολή με την οποία τους 

ενημέρωνε ότι εις το εξής όσα από τα Τμήματα επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να 

διεξάγουν ηλεκτρονικά τη συμπλήρωση και συλλογή ερωτηματολογίων από τους φοιτητές. 

Σε αγαστή συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) 

ψηφιοποιήθηκαν: 1) Το ερωτηματολόγιο που προτείνεται από την ΑΔΙΠ και 2) Το Δελτίο 

Εκτίμησης Κλινικού Μαθήματος / Άσκησης Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας από 

τους Φοιτητές.  

Ζητήθηκε από τους Προέδρους των τμημάτων να ενημερώσουν τη ΜΟΔΙΠ αν 

επιθυμούν να επωφεληθούν της παροχής αυτής έτσι ώστε τα μέλη της να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες. Σε πρώτο στάδιο μπορούσε κάποιος να μελετήσει τις συνημμένες 

οδηγίες ενεργοποίησης και χρήσης των ερωτηματολογίων, ενώ παράλληλα, κρίθηκε 

απαραίτητο να επιχειρηθεί η πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας από τα μέλη ΟΜΕΑ των 
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Τμημάτων, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τυχόν απορίες ή/και τεχνικές δυσκολίες. Οι 

ειδικοί επιστήμονες της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ήταν στη διάθεση των μελών ΟΜΕΑ για οποιαδήποτε 

συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την υπηρεσία. 

Οι Πρόεδροι των τμημάτων ενημερώθηκαν επίσης ότι, σε επόμενο στάδιο, 

προγραμματίζεται από τη ΜΟΔΙΠ σεμινάριο με θέμα: «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου 

Φοιτητών». Στην εκδήλωση αυτή θα γίνει επίδειξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

καθώς επίσης θα συζητηθούν όλα τα θέματα που θα έχουν προκύψει κατά την πιλοτική 

εφαρμογή της διαδικασίας από τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων (βλ. Παράρτημα Επιστολή Νο 4). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 1  

Προς 

Τον Πρόεδρο  

Του Τμήματος ……………….. 

Καθηγητή κ. ………………………. 

 

Πληροφορίες:  - Κων/νος Μπουρλετίδης, Συντονιστής ΜΟ.ΔΙ.Π, τηλ. 2103689686, 

            - Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π  τηλ. 210 3689687,  

e-mail: modip@admin.uoa.gr 

 

       Αθήνα, 10/06/2011 

 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. ……../….-…..-2011 επιστολή της Αρχής Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΑΔΙΠ) σχετικά με την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματός σας. 

Η συμμετοχή σας και η άμεση ανταπόκρισή σας στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π, 

 

Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης 

Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ 

mailto:vrec-aca@uoa.gr
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 2  

 

Προς 

Τους Προέδρους όλων των Τμημάτων 

Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Θέμα: «Σύσταση ΟΜΕΑ Τμήματος» 

Πληροφορίες:  Καραουλάνη Νίκη, Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ, τηλ.. 210 3689653                                    

                      Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟ.ΔΙ.Π  τηλ. 210 3689687 

                        e-mail: modip@admin.uoa.gr 

 

                                                                                        Αθήνα, 17 Οκτωβρίου  2011 

Κυρία / Κύριε Πρόεδρε, 

 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και κατασκευής του επίσημου ιστοτόπου της ΜΟΔΙΠ,  θα 

θέλαμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, τα ονόματα καθώς και τα 

στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΟΜΕΑ του Τμήματός σας  όπως επίσης και όσων 

ασχολούνται με τις διαδικασίες αξιολόγησης από το λοιπό διοικητικό προσωπικό 

προκειμένου να γίνει διασταύρωση με τα υπάρχοντα αρχεία μας.  

Η δημιουργία μιας έγκυρης και ενημερωμένης βάσης δεδομένων είναι απαραίτητη για την 

αποφυγή προβλημάτων και επίσης διευκολύνει και επιταχύνει τις μελλοντικές ενέργειες 

της Μονάδας.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και το χρόνο σας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας.   

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ 

Καθ. Αστέριος Δουκουδάκης 

Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 3  

 

Προς 

Τους Προέδρους όλων των Τμημάτων  

 

 

Θέμα: «Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμημάτων (απογραφική) 2010-2011» 

Πληροφορίες: Αικατερίνη Φουντή- Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης (210-3689687) 

                        Καραουλάνη Νίκη-Διοικητική Υποστήριξη (210-3689653) 

                         e-mail: modip@admin.uoa.gr 

 

                                                                                           Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011 

 

 

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία Πρόεδρε, 

 

Όπως γνωρίζετε τα Τμήματα οφείλουν κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. την Ετήσια 
Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης (απογραφική). Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ως 
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης (απογραφική) του 
έτους 2010-2011 έχει οριστεί η Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012. 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας.  

  

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ 

Καθ. Αστέριος Δουκουδάκης 

Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων 

 

mailto:modip@admin.uoa.gr
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 4  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Προς 

Τους Προέδρους όλων των Τμημάτων  

 

 

Θέμα: «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών» 

Πληροφορίες: Αικατερίνη Φουντή- Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης (210-3689687) 

                        Καραουλάνη Νίκη-Διοικητική Υποστήριξη (210-3689653) 

                         e-mail: modip@admin.uoa.gr 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                                                                           Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011 

 

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία Πρόεδρε, 

 

Δεδομένης της δέσμευσής μας προς τα Τμήματα κατά τη διάρκεια της Ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 5 Ιουλίου 2011) σχετικά με την ψηφιοποίηση των 
ερωτηματολογίων της αξιολόγησης, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω 
ότι εις το εξής όσα από τα Τμήματα επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν 
ηλεκτρονικά τη συμπλήρωση και συλλογή ερωτηματολογίων από τους φοιτητές. 

 

Να σημειωθεί ότι σε αγαστή συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου 
(Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) έχουν ψηφιοποιηθεί: 1) Το ερωτηματολόγιο που προτείνεται από την ΑΔΙΠ και 2) 
Το Δελτίο Εκτίμησης Κλινικού Μαθήματος / Άσκησης Σχολών και Τμημάτων Επιστημών 
Υγείας από τους Φοιτητές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία 
μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση survey@uoa.gr ή να καλέσετε 
στο τηλέφωνο του helpdesk: 210 7275600. Επιπροσθέτως, οι ειδικοί επιστήμονες που 
συνεργάζονται με κάθε Τμήμα βρίσκονται στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

mailto:modip@admin.uoa.gr
mailto:survey@uoa.gr
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Παρακαλώ να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να επωφεληθείτε της 
παροχής αυτής έτσι ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων είναι προσβάσιμη μέσω του url:http://survey-

manage.gunet.gr 

Η σύνδεση στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης του 

ηλεκτρονικού σας λογαριασμού στο ΚΛΕΙΔΙ. Οι λίστες μαθημάτων και φοιτητών που θα 

εμφανιστούν, εφόσον συνδεθείτε στο σύστημα, προκύπτουν από την on-line σύνδεση με 

την υπηρεσία φοιτητολογίου (my-studies). 

Σε πρώτο στάδιο  μπορεί κάποιος να μελετήσει τις οδηγίες ενεργοποίησης και χρήσης των 

ερωτηματολογίων που επισυνάπτονται με το παρόν έγγραφο. Κρίνεται απαραίτητο να 

επιχειρηθεί η πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας από τα μέλη ΟΜΕΑ του Τμήματός σας, 

ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τυχόν απορίες ή/και τεχνικές δυσκολίες.  

 

Σε επόμενο στάδιο προγραμματίζεται από τη ΜΟΔΙΠ σεμινάριο στο Νέο Αμφιθέατρο 
(Προπύλαια) Πανεπιστημίου 30 την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00- 16:00 με 
θέμα: «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών». Στην εκδήλωση αυτή θα γίνει 
επίδειξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου καθώς και θα συζητηθούν όλα τα θέματα που 
θα έχουν προκύψει κατά την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας από την ΟΜΕΑ του 
Τμήματός σας. Για την αποτελεσματικότερη διοργάνωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητο 
να μας ενημερώσετε για το ποια μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματός σας θα παραβρεθούν 
(προτεινόμενος αριθμός: 2).  

 

Συνοψίζοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω τη μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας κι 
ανθρώπινων πόρων  μέσα από την ενέργεια αυτή γεγονός που αποτελεί σημαντικό κίνητρο 
για τη συμμετοχή σας. 

 

Παρακαλώ να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή στα μέλη ΟΜΕΑ του Τμήματός σας. Για 
οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας.  

  

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ 

Καθ. Αστέριος Δουκουδάκης 

Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων 
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