Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7.3.1
Δελτία τύπου σε εφημερίδες και περιοδικά
B’ Εξάμηνο 2011: Ιούνιος- Δεκέμβριος 2011

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 Β’ Εξάμηνο 2011 ( Ιούνιος- Δεκέμβριος 2011) η Μονάδα Διασφάλισης
ποιότητας εξέδωσε τρία Δελτία Τύπου. Το πρώτο σχετίζεται με την αποτίμηση
της συμμετοχής της στο Συνέδριο με τίτλο: “Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές” (28-29 Σεπτεμβρίου
2011) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και το Ανώτατο
Τεχνολογικό

Εκπαιδευτικό

Ιδρύμα

Λάρισας

σε

συνεργασία

με

την

Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.). Το δεύτερο σχετίζεται με την απολογιστική ημερίδα στις 5 Ιουλίου
2011 με θέμα:» Απολογισμός Δράσης- προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα
Εργαλεία της Μο.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ» που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ σε
συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Το τρίτο Δελτίο Τύπου σχετίζεται με την ολοκλήρωση
της σύνταξης της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος

Αποτίμηση από την Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο « Διασφάλιση
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές» (28-29
Σεπτεμβρίου 2011)

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στο συνέδριο “Διασφάλιση Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές” (28-29 Σεπτεμβρίου)
http://modipconference.teilar.gr/
H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε επιτυχώς στο Συνέδριο "Διασφάλιση
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές " που
οργανώθηκε από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης
Ποιότητας
στην
Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
Το συνέδριο διεξήχθη στην Λάρισα το
διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου 2011. Το
Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους
χώρους του ΤΕΙ της Λάρισας και
συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του
κτιρίου Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων (ΔΔΕ) - κτίριο 6.
Λίγα λόγια για το Συνέδριο:
Στόχοι
Το συνέδριο απευθυνόταν στα μέλη των
ΜΟ.ΔΙ.Π.
των
ιδρυμάτων,
των
ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων και Σχολών των
Α.Ε.Ι, και μελών Ε.Π. που εμπλέκονται
άμεσα στο σχεδιασμό και υλοποίηση
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει ένα βήμα μέσω του οποίου η ακαδημαϊκή
κοινότητα να καταθέσει και να ανταλλάξει γνώσεις, εμπειρίες και προβληματισμούς
στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.

Θεματικές ενότητες








Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
 Η Ποιότητα στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
 Η Ποιότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 Διασφάλιση Ποιότητας και Μαθησιακά Αποτελέσματα
 Συστημική προσέγγιση στη διαχείριση – βελτίωση ποιότητας στην
εκπαίδευση
Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
 Διϊδρυματικές, Διατμηματικές και Διεθνείς Συνεργασίες
 Σύνδεση των ΠΜΣ με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία
Ερευνητικό Έργο
 Μεθοδολογίες και συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε ερευνητικά
εργαστήρια
 Αξιολόγηση Ερευνητικού έργου
 Προώθηση αριστείας
Στρατηγικός Σχεδιασμός
 Διαμόρφωση στρατηγικής ιδρυμάτων και Ακαδημαϊκών Μονάδων στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Ε.Χ.Α.Ε.)
 Διασφάλιση Ποιότητας και Αυτονομία των Α.Ε.Ι.
 Μοντέλα Διοίκησης και Οργάνωσης Α.Ε.Ι.
 Μεθοδολογίες και συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο
ιδρύματος
 Εμπειρίες - Καλές Πρακτικές από την εφαρμογή των διαδικασιών
διασφάλισης ποιότητας
 Ο ρόλος των ΜΟΔΙΠ στα ιδρύματα μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ

Προσκεκλημένοι διεθνούς κύρους Ομιλητές υπήρξαν οι :


Fabrice
Henard
(OECD)
Directorate
for
Education
“Quality of Teaching and Learning: international issues at stake”
 Ioannis Theodossiou (B.Sc. Piraeus, MPhil, PhD. Glasgow)
“Research excellence framework for UK Universities and University
raking lists”
 Vasilios Baltzopoulos (PhD Professor of Biomachanics Centre ofr Sports
Medicine and Human Performance, School of Sport & Education, Brunel
University
London
“Εμπειρίες από την Αξιολόγηση Ελληνικών και Βρετανικών
Πανεπιστημίων”

 Cοnstantin Vemvakas (PhD Faculty of Bioscience Engineering
Department of Animal Production Laboratory of Aquaculture, university
of Chent, Belgium
"Μεταπτυχιακές σπουδές στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα"

Σημαντικές παρουσιάσεις Συνεδρίου μπορεί κάποιος να μελετήσει στην διεύθυνση:
http://modipconference.teilar.gr/results.php
Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο:
Η εισήγηση της
ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ είχε
τίτλο "Η πορεία
υλοποίησης της
ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ:
Συμπεράσματα και
Προοπτικές" και
παρουσιάστηκε από τα
στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π
του ιδρύματος
Κωνσταντίνο
Μπουρλετίδη και
Κατερίνα Φουντή.
Η συμμετοχή της
ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ κρίθηκε θετικά τόσο από τους συνδιοργανωτές αλλά και από τους
συμμετέχοντες στο Συνέδριο.
Η παρουσίαση της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο συνέδριο περιέλαβε:
1) Χρονολόγιο των βασικών της δράσεων στο διάστημα Οκτωβρίου 2010Σεπτεμβρίου 2011
2) Κανονισμός Λειτουργίας:
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο σκοπό και τις διαδικασίες συγκρότησης, τις
αρμοδιότητες, το πώς θα γίνονται οι συνεδριάσεις και οι συναντήσεις, ποια θα
είναι τα καθήκοντα των στελεχών, στους πόρων και την αξιολόγηση
3) Καταμερισμός των 32 Ακαδημαϊκών Μονάδων του ΕΚΠΑ ανά ειδικό
επιστήμονα αξιολόγησης
4) Ολοκλήρωση της συλλογής όλων των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής
αξιολόγησης (απογραφικών) των τμημάτων.
5) Ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος 2009-2010

6) Διοργάνωση 2ης Ημερίδας με τίτλο: « Απολογισμός Δράσης- προγραμματισμός
Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ
7) Παρουσίαση των Θετικών και των Αρνητικών Σημείων
8) Υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης ως προς
a. Τα προγράμματα σπουδών
b. Την Έρευνα
c. Την Παροχή Υπηρεσιών και τις Υποδομές
Η εμπειρία αυτή σύμφωνα με του
εκπροσώπους της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική.
Εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια για το
περιεχόμενο
και
την
εύρυθμη
λειτουργία των επιμέρους συνεδριών
όσο και για την άψογη φιλοξενία.
Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους
ενέργειες βοηθά το έργο της Μονάδας
όχι μόνο γιατί δίνεται η ευκαιρία να
επικοινωνηθεί προς το εξωτερικό
περιβάλλον το έργο της Αξιολόγησης
του Πανεπιστημίου μας αλλά και γιατί πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό ανταλλαγή
απόψεων σε συγκεκριμένα δύσκολα σημεία προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικοί
τρόποι δράσης. Επιπροσθέτως, μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές λαμβάνεται
ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στο χώρο τόσο από την ελληνική όσο και από την
ξένη πραγματικότητα. Τα ερεθίσματα αυτά, οι γνώσεις και οι πρακτικές εκφρασμένες
από σπουδαίους ομιλητές που προσκλήθηκαν στο Συνέδριο βοηθούν στον να
εμπλουτιστεί το όραμα και ο σχεδιασμός έργου της Μονάδας μελλοντικά.
Το πιο σημαντικό επίτευγμα του Συνεδρίου που διοργανώθηκε, είναι η ενίσχυση του
αισθήματος της Πανεπιστημιακής κοινότητας ότι η Αξιολόγηση παρά τις δυσκολίες,
προχωρά και ότι η Διασφάλιση Ποιότητας μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο
ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο που όλοι ονειρευόμαστε.
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ έχει πραγματοποιήσει ενέργειες
προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τις ΜΟΔΙΠ όλων των ΑΕΙ
και ΤΕΙ της Χώρας έτσι ώστε μέσα από τη δικτύωση αυτή να προκύψουν οι μέγιστες
δυνατές συνέργειες όπως η διοργάνωση κι άλλων τέτοιων επιτυχημένων Συνεδρίων,
κάτι που ενισχύει θετικά το έργο όλων των μερών.

Διοργάνωση
απολογιστικής
ημερίδας
«Απολογισμός
Δράσης
Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ»,
Ιουλίου 2011

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

Δελτίο Τύπου
Θέμα: Διοργάνωση της Ημερίδας «Απολογισμός Δράσης Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ»
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αφορμή την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής
Έκθεσης του Ιδρύματος, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Απολογισμός ΔράσηςΠρογραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ» .Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στο
Νέο Αμφιθέατρο (Προπύλαια) Πανεπιστημίου 30 την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και
ώρα 09:00- 17:00.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο
της Καθηγητή Αστέριο Δουκουδάκη, Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων & Προσωπικού
του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα υλοποίηση των
ενεργειών αξιολόγησης του ιδρύματος. Οι ενέργειες αυτές καθώς και οι προτάσεις
βελτίωσης, καταγράφονται στην Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος, για
το ακαδ. Έτος 2009-2010 η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμη σε
κάθε ενδιαφερόμενο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει απογραφικά στοιχεία από όλες
τις υπηρεσίες και τα 32 ακαδημαϊκά του ιδρύματος, συμπεράσματα και προτάσεις
βελτίωσης όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τους εξωτερικούς αξιολογητές, και τους
ποσοτικούς δείκτες οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά στοιχεία για το ανθρώπινο
δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή του ιδρύματος.

Παράλληλα η ημερίδα είχε ως στόχο την 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.).

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας ο κ. Μιχάλης Κασσωτάκης, Καθηγητής του Τμήματος
Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, με πολύ μεγάλη εμπειρία στον
χώρο της αξιολόγησης, παρουσίασε το μεθοδολογικό πλαίσιο της Αξιολόγησης των
Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, καταθέτοντας μεταξύ των άλλων προτάσεις για τη
βελτίωση των διαδικασιών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια
ο κ. Βαγγέλης Κρίκας Επιστημονικός Συνεργάτης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ παρουσίασε
ορισμένες λογικές αιτιάσεις που εγείρονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης,
έτσι όπως αντλήθηκαν αυτές από την εμπειρία της Διασφάλισης Ποιότητας στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα για κάθε λόγο εναντίον της αξιολόγησης
προβαλλόταν ο αντίστοιχος αντίλογος όπως αυτός αναπτύσσεται στη διεθνή
βιβλιογραφία και πρακτική

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ο κ. Αστέριος Δουκουδάκης, Αντιπρύτανης Ακαδ.
Υποθέσεων και Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ παρουσίασε τα θετικά και αρνητικά
σημεία που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος αξιολόγησης καθώς
και τις προτάσεις βελτίωσης όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην ενδιάμεση εσωτερική
έκθεση του ιδρύματος.

Εν συνεχεία ο κ. Σπύρος

Μπόλης από το Κέντρο

Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του ΕΚΠΑ, παρουσίασε τα νέα
εργαλεία πληροφορικής που θα χρησιμοποιηθούν από το Σεπτέμβρη του 2011 για
την συλλογή τόσο των απογραφικών στοιχείων όσο και τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου αξιολόγησης των φοιτητών. Ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Συντονιστής της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ παρουσίασε το έργο που έχει συντελεστεί μέχρι
σήμερα και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των επόμενων κινήσεων μέχρι
το 2013. Η κ. Κατερίνα Φουντή Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π
ΕΚΠΑ έκανε έναν απολογισμό των διοικητικών και κανονιστικών πράξεων στην
οποία προέβη η ΜΟ.ΔΙ.Π την περίοδο 2009-2010.

Στο τρίτο μέρος της ημερίδας, εκπρόσωποι των τμημάτων που ολοκλήρωσαν και
την εξωτερική αξιολόγηση, και είχαν ενεργό ρόλο σε αυτή, παρουσίασαν την

εμπειρία τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, την αίσθηση που αποκόμισαν
από τη συνεργασία τους με τους εξωτερικούς αξιολογητές καθώς και τα
συμπεράσματα και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση τόσο του ακαδημαϊκού
έργου όσο και της διαδικασίας αξιολόγησης. Ομιλητές ήταν από την Οδοντιατρική
η κ.

Αναστασία Κοσιώνη Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΚΠΑ, από το τμήμα

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος Τμήματος, από την Νοσηλευτική ο κ. Αντώνης Σταματάκης Επίκουρος
Καθηγητής και από το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ο κ. Δημήτριος –
Κωνσταντίνος Ρομπολής, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Στην ημερίδα 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.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Αντιπρύτανης & Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης, ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Ομότιμος Καθηγητής Σπ.
Αμούργης και η κ. Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Info:
Παρουσιάσεις Ημερίδας
Για τις παρουσιάσεις των ομιλητών επισκεφθείτε το ιστολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
http://modipekpa.wordpress.com/ , επισκεφθείτε τις σελίδες και επιλέξτε το link
Παρουσιάσεις Απολογιστικής Ημερίδας ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ (5-7-2011)

Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Για να διαβάσετε την Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση του ΕΚΠΑ
(α) επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, www.uoa.gr , “Ανακοινώσεις” και μετά
επιλέξτε «Γενικές Ανακοινώσεις» και κάντε κλικ στο link:
http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/genikes-anakoinoseis/proboligenikis-anakoinwshs/oloklhro8hke-h-synta3h-ths-endiameshs-eswterikis-ek8eshs-toyekpa.html
ή

(β) επισκεφθείτε το ιστολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
http://modipekpa.wordpress.com/ , επισκεφθείτε τις σελίδες και επιλέξτε το link
Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση ΕΚΠΑ (2009-2010)

Ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του ΕΚΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: «Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση ΕΚΠΑ»
Πληροφορίες: Κων/νος Μπουρλετίδης, Συντονιστής Μο.ΔΙ.Π, τηλ. 2103689686
Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π τηλ. 210 3689687
e-mail: vrec-aca@uoa.gr

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Με την παρούσα επιστολή σας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ενδιάμεση
Εσωτερική Έκθεση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
έτος αναφοράς το 2009-2010, ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στις ανακοινώσεις της
κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kaiekdhloseis/anakoinoseis.html καθώς και στo ιστολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
http://modipekpa.wordpress.com
Η Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών συντάχθηκε από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τα Τμήματα και τις Διοικητικές
Υπηρεσίες, με κύριο στόχο πέρα από τη συγκέντρωση των απογραφικών στοιχείων
να επισημάνει, καλές πρακτικές και να εντοπίσει προβλήματα που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
Η σύνταξη κάθε διετία της συγκεκριμένης έκθεσης ενισχύει την αποστολή και το
σκοπό της πρυτανικής αρχής καθώς μέσα από την παρακολούθηση, την αξιολόγηση
και την βελτίωση του περιεχόμενου εκπαιδευτικού και του υλοποιούμενου
ερευνητικού έργου των Τμημάτων γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου ενώ παράλληλα
προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τις υποδομές του, για αντιμετωπίσει τις νέες

πολυσύνθετες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Η Έκθεση θα αποσταλεί και σε
έντυπη μορφή στις αρχές Σεπτεμβρίου, στα Τμήματα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση
*(υπογραφή)

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ
Καθ. Αστέριος Δουκουδάκης
Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

