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Δελτία τύπου σε εφημερίδες και περιοδικά
A’ Εξάμηνο 2012: Ιανουάριος- Ιούνιος 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Προβολή Δημοσιότητα

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

Στο πλαίσιο προβολής και δημοσιότητας των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία Δελτίων Τύπου καθώς και η αποστολή και προώθηση
αυτών σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού.
Τα Δελτία Τύπου συντάσσονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες δημιουργίας που
προβλέπονται στην ειδησεογραφία και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
-

σε εκείνα που σχετίζονται με ενέργειες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται
από Εξωτερικούς Φορείς και στην πλειοψηφία τους από ΜΟΔΙΠ άλλων ΑΕΙ
και ΤΕΙ

-

σε εκείνα που σχετίζονται με γεγονότα, εκδηλώσεις, ημερίδες και
δραστηριότητες που διοργανώνει η ομάδα της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

-

σε τόμους που εκδίδει η ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και αφορούν στις διαδικασίες
αξιολόγησης τόσο της υπηρεσίας όσο και του Ιδρύματος.

Κατά το Α΄ Εξάμηνο 2012 (Ιανουάριο – Ιούνιο 2012) η Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας του ΕΚΠΑ εξέδωσε τα κάτωθι Δελτία Τύπου:
1) Σεμινάριο με θέμα: «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών» (9
Ιανουαρίου 2012) που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
(Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.).
2) Εγκαίνια Χώρου Νέων Γραφείων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (Τετάρτη 8
Φεβρουαρίου 2012) , Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
3) Συναντήσεις εργασίας ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ,
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητή Αστέριο Δουκουδάκη και
τους εκπροσώπους Σχολών και Τμημάτων που τις αποτελούν.
4) Αποτίμηση της συμμετοχής της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην ημερίδα με τίτλο:
«Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (19 Ιουνίου 2012) που διοργανώθηκε

από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.)

Σεμινάριο

με

θέμα:

«Ψηφιοποίηση

Ερωτηματολογίου

Φοιτητών»

(9 Ιανουαρίου 2012) , ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, Κ.ΛΕΙ.ΔΙ..

Θέμα: Διοργάνωση Σεμιναρίου «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου
Φοιτητών»
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) πραγματοποίησαν την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 στο Νέο
Αμφιθέατρο (Προπύλαια) σεμινάριο με θέμα την «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου
Φοιτητών».
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 21 Τμήματα με
εκπροσώπους Προέδρους και μέλη ΟΜΕΑ, το σύνολο των οποίων ανήλθε στους 45.
Οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με το χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας
διήρκησε 2,5 ώρες (14:00-17:30).
Χαιρετισμούς απηύθυνε ο Αντιπρύτανης & Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Καθηγητής
Αστέριος Δουκουδάκης

ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο

Νικόλαος Βουτσινάς

Πληροφορικός Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. ΕΚΠΑ και ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Γενικός
Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

Κεντρικοί άξονες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθοι:
-

Παρουσίαση με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων της υπηρεσίας
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

-

Αναφορά στα στάδια σχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας μέχρι την τελική
διαμόρφωση της υπηρεσίας

-

Επίλυση αποριών σχετικά με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν οι επόμενες
διαδικασίες καθώς και ανάλυση των λόγων για τους οποίους πάρθηκαν
ορισμένες αποφάσεις

-

Επίδειξη του τρόπου χρήσης του Ερωτηματολογίου: ενεργοποίηση
μαθήματος, συμμετοχή των φοιτητών είτε με τη χρήση tokens είτε με τη
χρήση usename, password και τέλος ανάλυση στοιχείων για την εξαγωγή
αποτελεσμάτων

-

Συγκριτική παρουσίαση των δύο μεθόδων και αναλυτική συζήτηση με τη
συμμετοχή όλων σχετικά με το ποια από αυτές είναι η πιο ενδεδειγμένη

-

Παρουσίαση μιας τρίτης μεθόδου άμεσης συλλογής και ανάλυσης
ερωτηματολογίων φοιτητών από το Τμήμα Πληροφορικής

-

Περιγραφή των επόμενων ενεργειών που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν
από τα Τμήματα προκειμένου να διεξαχθούν οι έρευνες εντός χειμερινού
εξαμήνου

-

Αναλυτική περιγραφή των ωφελειών που θα προκύψουν για τα Τμήματα
μέσα από την Υπηρεσία αυτή

-

Κατάθεση ιδεών από όλους τους συμμετέχοντες για βελτιωτικές ενέργειες
στο μέλλον

-

Συζήτηση του ενδεχόμενου πιλοτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου παράλληλα με την παραδοσιακή μέθοδο (οφέληδυσκολίες)

-

Δέσμευση από τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ καθώς και από τους συνεργάτες στο
Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. για παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα Τμήματα που θα
προχωρήσουν στη χρήση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου

Ακολούθως παρέχονται φωτογραφίες από την Εκδήλωση:

Info:
Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου
Για Οδηγίες Ενεργοποίησης και χρήσης των ερωτηματολογίων επισκεφθείτε τον ιστότοπο
της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
http://modip.uoa.gr/

Για τεχνικές πληροφορίες
Αποστείλετε mail στην διεύθυνση: survey@uoa.gr ή καλέστε στο τηλέφωνο του helpdesk:
210-7275600.

Εγκαίνια Χώρου Νέων Γραφείων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου
2012) Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Δελτίο Τύπου
Θέμα: «Εγκαίνια Χώρου Νέων Γραφείων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ »
Η

Μονάδα

Διασφάλισης

Ποιότητας

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

(ΜΟ.ΔΙ.Π)

του

Εθνικού

και

πραγματοποίησε την Τετάρτη 8

Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 εκδήλωση για την εγκαινίαση των νέων της
γραφείων στη Σχολή θετικών Επιστημών.
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 50 άτομα, Πρόεδροι και μέλη ΟΜΕΑ των
Τμημάτων

του

ΕΚΠΑ.

Πραγματοποιήθηκε

μεταξύ

άλλων

κοπή

της

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής κ. Αστέριος Δουκουδάκης απεύθυνε ευχές και
χαιρετισμό προς όλους τους παρευρισκόμενους.

Επιπροσθέτως δόθηκαν βεβαιώσεις κατάθεσης στην ΑΔΙΠ των Εκθέσεων
Εσωτερικής Αξιολόγησης καθώς και βεβαιώσεις πραγματοποίησης Εξωτερικής
Αξιολόγησης για τα Τμήματα που έχουν ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο.
Η συνάθροιση αυτή σημείωσε επιτυχία καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τα στελέχη
της ΜΟΔΙΠ.
Ακολούθως παρέχονται φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Από Δεξιά: καθ. κ. Α. Δουκουδάκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Πρόεδρος
ΜΟΔΙΠ, κ. Α. Καλοκαιρινός καθ. Τμ. Χημείας, κ. Β Καρακίτσιος καθ. Τμ. Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος, καθ. κ. Μ. Σταματάκης Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Από αριστερά: καθ. κ. Α. Δουκουδάκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Πρόεδρος
ΜΟΔΙΠ, κ. Κ. Μπουρλετίδης Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, κα Α. Δουκουδάκη, κα Αικ.
Φουντή Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Από αριστερά: καθ. κ. Μ. Σταματάκης Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος , καθ.
κ. Α. Δουκουδάκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, κ. Α.
Καλοκαιρινός καθ. Τμ. Χημείας, κ. Γ. Κρεατσάς τ. Αντιπτρύτανης ΕΚΠΑ

Συναντήσεις εργασίας ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ , Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών

Υποθέσεων

καθηγητή

Αστέριο

Δουκουδάκη

και

τους

εκπροσώπους Σχολών και Τμημάτων που τις αποτελούν.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προς:
-

- Κοσμήτορες ΕΚΠΑ
Προέδρους Τμημάτων

Αθήνα 23-1-2012
Στο πλαίσιο των ενεργειών βελτίωσης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, θα
πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ,
Αντιπρύτανη Αστέριου Δουκουδάκη με εκπροσώπους Σχολών και των Τμημάτων
που τις αποτελούν. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Τμημάτων οι συναντήσεις θα
γίνουν με τους εκπροσώπους των Τμημάτων.
Ως εκπρόσωποι νοούνται οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων,
καθώς και οι Πρόεδροι των ΟΜΕΑ και οι αναπληρωτές τους.
Σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι η συζήτηση, ανάλυση και η παροχή
διευκρινήσεων για τα θέματα που καταγράφονται στις εκθέσεις Εσωτερικής
Αξιολόγησες των Τμημάτων. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι αυτών των
συναντήσεων αφορούν
α) στην καταγραφή και ανάδειξη των δυνατών και αδυνάτων σημείων των Τμημάτων
και των Σχολών,
β) στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή και επίλυση προβλημάτων που
παρουσιάζονται στις Σχολές και τα Τμήματα,
γ) στη σύνταξη ενός κειμένου το οποίο ως πόρισμα θα μπει στην έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Ιδρύματος και θα αφορά στο Τμήμα.
Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν από τις 5/2/2012 και θα πραγματοποιούνται κατόπιν
συνεννόησης είτε στο χώρο της Σχολής είτε στα γραφεία της ΜΟΔΙΠ στην
Πανεπιστημιούπολη, ή στο Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού.
Ενημερώστε μας για τη διαθεσιμότητά σας και τις προτεινόμενες ημερομηνίες για την
οργάνωση συνάντησης.

Με εκτίμηση
*(υπογραφή)

Ο Αντιπρύτανης
Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης
Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

Αποτίμηση της

συμμετοχής της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην ημερίδα με τίτλο:

«Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (19 Ιουνίου 2012) που διοργανώθηκε
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στην ημερίδα: «Ποιότητα στην Ανώτατη
Εκπαίδευση», Αθήνα 19 Ιουνίου

H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε στην ημερίδα: «Ποιότητα στην Ανώτατη
Εκπαίδευση», που οργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε
συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
Η ημερίδα διεξήχθη στην Αθήνα, στις 19 Ιουνίου 2012 και πραγματοποιήθηκε στο
συνεδριακό κέντρο του ΓΠΑ. Διήρκησε από τις 9:30 μέχρι τις 20:00 και χωριζόταν σε

τρεις ενότητες. Μετά το πέρας της ημερίδας ακολούθησε δεξίωση στον προαύλιο
χώρο του Γεωργικού Μουσείου και συναυλία από το μουσικό εργαστήρι του
Πανεπιστημίου.
Στόχος της ημερίδας ήταν η αποτύπωση της πορείας της αξιολόγησης στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών – τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή της και η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων και εμπειριών που αποκομίσθηκαν.
Εκπρόσωπος από τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (Καραουλάνη Ελευθερία- Νίκη) που
παραβρέθηκε στην εκδήλωση σχολίασε θετικά τόσο την άρτια διοργάνωσή της όσο
και το περιεχόμενό της.
Παρουσιάστηκαν ενδελεχώς:
-

Η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων του ΓΠΑ

-

Η Αξιολόγηση του Ιδρύματος

-

Η Εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος του ΓΠΑ

Επιπροσθέτως αφιερώθηκε μεγάλο κομμάτι της ημερίδες στην παρουσίαση εμποριών
από την αξιολόγηση άλλων ελληνικών ΑΕΙ.

