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0 Εισαγωγή 
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΓΠΑ είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

σε επίπεδο ιδρύματος. Η διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί πληθώρα δεδομένων από το 

σύνολο των διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου. Τα δεδομένα αυτά στην τρέχουσα 

φάση βρίσκονται διάσπαρτα και σε ετερογενή μορφή, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη 

ενός Πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει την ΜΟΔΙΠ. 

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ θα αποθηκεύει πρωτογενή δεδομένα (π.χ. 

απογραφικά δελτία), δευτερογενή δεδομένα (π.χ. συγκεντρωτικά στατιστικά από το Π.Σ. 

Σπουδών) και θα περιλαμβάνει λειτουργίες διασύνδεσης με τα υπάρχοντα Π.Σ. του ΓΠΑ. 

Στο εγχειρίδιο αυτό: 

Στο Κεφάλαιο 1, αναλύεται η φύση των δεδομένων τα οποία απαιτούνται από την ΜΟΔΙΠ.  

Στο Κεφάλαιο 2 δίνεται μία εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση των παραπάνω 

δεδομένων και για τον τρόπο συλλογής τους. 

Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται μία γενική περιγραφή του Π.Σ. της ΜΟΔΙΠ το οποίο θα εξυπηρετεί 

το σχήμα της Β.Δ. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται αναλυτικά τα σχήματα της Β.Δ. 

  



1 Οι Ανάγκες της ΜΟΔΙΠ σε Δεδομένα 

1.1 Εισαγωγή 
Τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται από την ΜΟΔΙΠ καθορίζονται από δύο παράγοντες: 

1. Από την τυπική υποχρέωση του ιδρύματος να συμμετάσχει στην διαδικασία της 

Αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) 

2. Από την ανάγκη τα όργανα διοίκησης να έχουν πληροφόρηση για παραμέτρους που 

αφορούν την εν γένει πορεία του Ιδρύματος και των Τμημάτων 

Οι δύο παραπάνω παράγοντες  

1.2 Η διαδικασία της Αξιολόγησης 
Σε επίπεδο Ιδρύματος, υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι η Μονάδα Διασφάλισης της 

Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, οι αρμοδιότητες της προσδιορίζονται από τον 

Ν.3374/2005 και περιλαμβάνουν: 

1) Την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των 

Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος (Ν.3374/2005, άρθρο 2 § 5).  

2) Την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του 

Ιδρύματος. 

3) Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π. ενεργοποιεί τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης των   

Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην Α.ΔΙ.Π. τις  Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης αυτών (Ν.3374/2005, άρθρο 5 § 2). 

4) Πέρα από τα ανωτέρω, η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και 

την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης τόσο σε 

επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων.  

 

Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας, υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι Ομάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, η οποία οφείλει να συντάξει: 

1) Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση – για κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του 

Ιδρύματος προς ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος 

2) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης – κάθε τέσσερα χρόνια  

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου Ιδρύματος και μέσω αυτής 

κοινοποιείται στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής 

Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας.  

1.3 Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση 
Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις ομάδες κριτηρίων:  

1. Προγράμματα Σπουδών,  

2. Διδακτικό Έργο,  

3. Ερευνητικό Έργο, και  

4. Λοιπές Υπηρεσίες.  



Κάθε ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει επί μέρους δείκτες, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω 

στον Ν. 3374/2005, Άρθρο 3 §3.  Τα κριτήρια και τους δείκτες έχει τυποποιήσει, 

συμπληρώσει, και εξειδικεύσει η ΑΔΙΠ με την έκδοση του κειμένου «Ανάλυση Κριτηρίων 

Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» 

Πιο αναλυτικά οι τέσσερις ομάδες κριτηρίων δίνονται παρακάτω: 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (στόχοι ΠΠΣ & ανταπόκριση- δομή, 

συνεκτικότητα & λειτουργικότητα ΠΠΣ- εξεταστικό σύστημα –διεθνής διάσταση- πρακτική) 

Α2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στόχοι ΜΠΣ & ανταπόκριση- δομή, 

συνεκτικότητα & λειτουργικότητα ΜΠΣ- εξεταστικό σύστημα –επιλογή ΜΦ –

χρηματοδότηση -–διεθνής διάσταση) 

Α3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (στόχοι ΔΠΣ & ανταπόκριση- δομή, ΔΠΣ- 

εξεταστικό σύστημα –επιλογή ΔΦ –σεμινάρια , ομιλίες–διεθνής διάσταση) 

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

(Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού και διδακτικής διαδικασίας, οργάνωση & 

εφαρμογή  διδακτικού έργου, εκπαιδευτικά βοηθήματα, μέσα και υποδομές, αξιοποίηση 

ΤΠΕ, διδασκαλία & έρευνα, συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ, κινητικότητα προσωπικού –φοιτητών) 

Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

(Προαγωγή έρευνας, ερευνητικά προγράμματα, υποδομές, δημοσιεύσεις, αναγνώριση της 

έρευνας, ερευνητικές συνεργασίες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή φοιτητών στην 

έρευνα) 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δ1. Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτικούς / παραγωγικούς φορείς  

(συνεργασία με ΚΠΠ φορείς, δυναμική για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς, 

δραστηριότητες  του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης 

συνεργασιών με ΚΠΠ, συνεργασία με ΚΠΠ με την εκπαιδευτικοί συνεργασία, συμβολή του 

Τμήματος στην τοπική περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη) 

Δ2. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

(σχέδιο ανάπτυξης, διαδικασία παρακολούθησης, συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας 

στη στρατηγική, συγκέντρωση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων, προσέλκυση ακαδημαϊκών 

μελών υψηλών επιπέδου, προγραμματισμός προσλήψεων, φοιτητές ανά Τμήμα)  

Δ3. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

(αποτελεσματικότητα διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, 

υποδομές Τμήματος, αξιοποίηση τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες (πλην ΔΕΠ), 



διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών , εξοπλισμού και στη διαχείριση 

οικονομικών πόρων)  

1.4 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης περιέχει όλα τα κριτήρια και τους δείκτες (ποιοτικά και 

ποσοτικά) που αναφέρονται στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση αλλά πλέον δεν αναφέρεται σε 

ένα μόνο ακαδημαϊκό έτος αλλά συγκρίνει στοιχεία σε βάθος μίας πενταετίας. Αυτό 

δημιουργεί την ανάγκη παράλληλης αντιπαραβολής στοιχείων ή και τη δημιουργία 

αθροισμάτων των ποσοτικών στοιχείων για την συγκεκριμένη πενταετή διάρκεια. 

Πέραν της καταγραφής της υφιστάμενης στο Τμήμα κατάστασης, απαιτείται και η κριτική 

προσέγγιση των θεμάτων που διαχειρίζεται καθώς και κατάθεση σχετικών προτάσεων 

αντιμετώπισης των προβλημάτων και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού, 

ερευνητικού και κοινωνικού έργου.  

 

1.5 Πηγές άντλησης 
Το ΓΠΑ αποτελείται από 7 Τμήματα: 

1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

2. Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών 

3. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 

4. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

5. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής 

6. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

7. Γενικό Τμήμα 

Επιπλέον τις λειτουργίες σε επίπεδο ιδρύματος εξυπηρετούν οι Διοικητικές Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται το οργανόγραμμα τους. 

Τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία από την ΜΟΔΙΠ βρίσκονται διάσπαρτα σε πλήθος 

διοικητικών μονάδων του ιδρύματος σε ετερογενή μορφή. Το γραφείο Τεκμηρίωσης έχει 

κωδικοποιήσει αναλυτικά τις ανάγκες του σε δεδομένα σε σχέση με τις πηγές άντλησης 

στον Πίνακας 1. 

Επίσης στο Παράρτημα 5.2 παρουσιάζονται πολύ αναλυτικά οι ανάγκες της ΜΟΔΙΠ με βάση 

τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ και οι επιμέρους πιθανές πηγές δεδομένων τους. 

Η άντληση των απαραίτητων δεδομένων θα γίνεται με την συμπλήρωση απογραφικού 

δελτίου (μέσω διαδικτυακής φόρμας) από τους προϊσταμένους των αρμόδιων τμημάτων, 

σε ετήσια βάση. 

 



 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
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ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονοµικού Προγραµµατισµού & 

Ανάπτυξης

 .  

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Ακαδηµαϊκών Y ποθέσεων & 

Προσωπικού

 .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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ΠΑΝ/ ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

& ΟΡΓΑΝΩΝ
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ΝΟΜΙΚΗ 
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Διάγραμμα 1, Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΓΠΑ 



 

Πίνακας 1, Δεδομένα ΜΟΔΙΠ και πηγές άντλησης 

  



2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

2.1 Εισαγωγή 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Πανεπιστημίου, όπως 

περιγράφεται από το Ν.3374/2005 έχει ξεκινήσει από το ακαδ. έτος 2008-09.  Μέχρι 

σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, δεδομένου ότι όλα τα Τμήματα έχουν 

ολοκληρώσει τη σύνταξη της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επίσης έχει 

συνταχθεί και η πρώτη Απογραφική Έκθεση του Πανεπιστημίου.  

Επόμενο βήμα, σε επίπεδο Τμημάτων, είναι να κατατεθούν στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος οι 

Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων για το ακαδ. έτος 2009-10, γεγονός που θα 

επαναλαμβάνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Για τον συντονισμού των δράσεων της Αξιολόγησης λειτουργεί το Τμήμα Οργάνωσης και 

Τεκμηρίωσης με τη νέα του μορφή από το Σεπτέμβριο του 2008. Τότε στελεχώθηκε με 

προσωπικό που οργάνωσε και συντόνισε, υπό την εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Προσωπικού, όλες τις ενέργειες που αφορούν την Αξιολόγηση των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΓΠΑ αλλά και συνολικά του Ιδρύματος. Με την συνεδρία 

8.2.2012 λειτουργεί πλέον η Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ στην οποία τοποθετείται μία 

υπάλληλος με καθήκοντα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ. 

2.2 Η διαδικασία της αξιολόγησης και το Γραφείο Τεκμηρίωσης 
Αυτή την στιγμή η ΜΟΔΙΠ λαμβάνει δεδομένα από το Γραφείο Τεκμηρίωσης, το οποίο 

χρησιμοποιεί τις εξής δύο εφαρμογές: 

1. Το σύστημα Επεξεργασίας OMR ερωτηματολογίων: Το σύστημα αυτό χρησιμεύει 

για την εξαγωγή αποτελεσμάτων από τα δελτία αξιολόγησης 

2. Το σύστημα στατιστικής σπουδών 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα δεδομένα: 

1. Τα απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ υπάρχουν για τα προηγούμενα 2 χρόνια σε 

έντυπη μορφή 

2. Τα απογραφικά δελτία των μαθημάτων υπάρχουν για τα προηγούμενα 2 χρόνια σε 

έντυπη μορφή 

 

2.3 Πληροφοριακά Συστήματα ΓΠΑ 
Καθώς το Π.Σ. της ΜΟΔΙΠ θα συνεργάζεται για την λήψη των απαραίτητων δεδομένων με 

άλλα συστήματα του Ιδρύματος, κρίνεται σκόπιμη μία συνοπτική παρουσίαση της 

υφιστάμενης κατάστασης σε αυτό το επίπεδο. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα Π.Σ., οι Β.Δ. και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του ΓΠΑ. Όπως φαίνεται ο βαθμός διασύνδεσης των συστημάτων μεταξύ τους είναι αρκετά 

χαμηλός.  



 

Ο χαμηλός βαθμός διασύνδεσης των παραπάνω συστημάτων δεν αναμένεται να 

δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ καθώς τα δύο βασικά ΠΣ (Διοίκηση 

και Σπουδές) με τα οποία θα συναλλάσσεται το ΠΣ είναι επαρκώς διασυνδεδεμένα. 

Παρακάτω δίνουμε συνοπτικά την κατάσταση του καθενός από τα παραπάνω συστήματα: 

Β.Δ. Δ/νσης Διοικητικού: Για την διαχείριση του μόνιμου προσωπικού του ΓΠΑ υπάρχει το 

«Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Στοιχείων Προσωπικού του ΓΠΑ» γραμμένο σε 

Visual Fox Pro . . Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης προσωπικών στοιχείων, 

οικογενειακής κατάστασης, σπουδών, προϋπηρεσίας, υπηρεσιακών μεταβολών, αδειών, 

μετακινήσεων, επιδομάτων του μόνιμου προσωπικού του ΓΠΑ 

Β.Δ. Γραφείου Διασύνδεσης: Η Β.Δ. διαχειρίζεται στοιχεία σχετικά με επιχειρήσεις που 

είναι πιθανόν να ενδιαφέρονται για αποφοίτους του ΓΠΑ καθώς και στοιχεία σχετικά με 

εκδηλώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τα μέλη του Πανεπιστημίου. 

Π.Σ. Σπουδών (ΠΠΣ και ΜΠΣ): Στο υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών (ΠΣΣ) 

καταχωρούνται από την διοικητική μονάδα της μηχανογράφησης τα προγράμματα 

σπουδών, οι διδάσκοντες, οι φοιτητές, οι βαθμολογίες ανά εξέταση, στοιχεία σχετικά με 

την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση κάθε φοιτητή. Το σύστημα αποθηκεύει τα 

δεδομένα του σε Ingres  

Β.Δ. Λογιστηρίου ΓΠΑ: Στην Β.Δ. του Λογιστηρίου καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τις 

δαπάνες του ΓΠΑ που σχετίζονται με τον Τακτικό Προϋπολογισμός και με το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. 

Υπηρεσία Καταλόγου: Στην υπηρεσία αυτή είναι καταχωρημένοι όλοι οι χρήστες 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΓΠΑ. Λειτουργεί και ως κέντρο πιστοποίησης των 

credentials των χρηστών 

Π.Σ. ΕΛΚΕ: Στο υπάρχων Π.Σ. είναι αποθηκευμένα στοιχεία (διοικητικά – λογιστικά) σχετικά 

με τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο ΓΠΑ 

Π.Σ. Βιβλιοθήκης: Στο Π.Σ. αυτό είναι αποθηκευμένα στοιχεία που σχετίζονται με το υλικό 

της Βιβλιοθήκης και με τον δανεισμό του υλικού αυτού από τα μέλη της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας 



  



3 Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ 

3.1 Εισαγωγή 
Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ θα περιλαμβάνει: 

• Πρωτογενή Δεδομένα, τα οποία θα παράγονται και θα αποθηκεύονται εν γένει στο 

Π.Σ. 

• Δευτερογενή Δεδομένα τα οποία θα προέρχονται από άλλα Π.Σ. του ΓΠΑ 

• Λειτουργίες διασύνδεσης με τα υπάρχοντα Π.Σ. του ΓΠΑ και οι οποίες θα είναι 

υπεύθυνες για την διατήρηση της διαλειτουργικότητας του Π.Σ. ΜΟΔΙΠ με τα 

υπόλοιπα Π.Σ. 

3.2 Βασικές Οντότητες Δεδομένων 
Οι βασικές οντότητες δεδομένων οι οποίες αποτελούν το σύστημα απεικονίζονται στο 

παρακάτω διάγραμμα 

 

Για τις παραπάνω οντότητες είναι πρωτεύουσας σημασίας να διασφαλισθεί ότι τα κλειδιά 

του σχήματος του πληροφοριακού συστήματος και των υπόλοιπων πληροφοριακών 

συστημάτων του ΓΠΑ είναι κοινά.  

3.3 Πρωτογενή Δεδομένα 
Τα πρωτογενή δεδομένα εντάσσονται στις εξής παρακάτω λογικές κατηγορίες: 

1. Απογραφικά Μαθήματος 

2. Απογραφικά Διδάσκοντα (ΔΕΠ) 

3. Φύλλα Αξιολόγησης Μαθήματος 

4. Απογραφικό Γραφείου Διασύνδεσης 

5. Απογραφικό Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

6. Απογραφικό ΕΛΚΕ 

7. Απογραφικό Βιβλιοθήκης 

8. Απογραφικό Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 



9. Απογραφικού Τμήματος Δικτύων/Διαδικτύου 

10. Απογραφικό Δ/σης Οικονομικού 

 

3.4 Δευτερογενή Δεδομένα 
Τα δευτερογενή Δεδομένα είναι: 

1. Συγκεντρωτικά στοιχεία από το ΠΠ σπουδών 

2. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τα ΠΜ σπουδών 

3. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τη ΒΔ του προσωπικού 

3.5 Λειτουργίες Διασύνδεσης με τα υπάρχοντα Π.Σ. 
Οι λειτουργίες Διασύνδεσης θα προσδιορισθούν επακριβώς κατά την φάση ανάπτυξης του 

ΠΣ της ΜΟΔΙΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσδιορίζονται από  

1. Τις αναγκαίες ρουτίνες για την δημιουργία των Δευτερογενών Δεδομένων 

2. Πιθανές ανάγκες για άντληση δεδομένων της ΒΔ του ΠΣ της ΜΟΔΙΠ από άλλα ΠΣ 

του ΓΠΑ 

  



4 Το σχήμα της Βάσης Δεδομένων 

4.1 Πρωτογενή Δεδομένα 
Για τα πρωτογενή δεδομένα έχει δημιουργηθεί το σχήμα του παραρτήματος 5.3. Το σχήμα 

αυτό δημιουργήθηκε με γνώμονα τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Υπάρχουν πολλά απογραφικά δελτία (questionnaire) 

2. Κάθε απογραφικό δελτίο δύναται να είναι διαφορετικό ανά ακαδημαϊκή χρονιά. 

Δηλαδή κάθε χρονιά υπάρχει μία έκδοση (version) του απογραφικού δελτίου  

3. Κάθε έκδοση του απογραφικού δελτίου περιέχει ερωτήσεις (question) 

4. Κάθε ερώτηση μίας έκδοσης του απογραφικού δελτίου ανήκει σε μία λογική 

ενότητα (section)  

5. Κάθε χρονιά σε ένα απογραφικό δελτίο οι χρήστες (user) δίνουν απαντήσεις 

(answer) στις ερωτήσεις 

6. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν ή όχι για κάθε έκδοση του 

απογραφικού δελτίου 

7. Για κάποιους χρήστες που είναι μέλη ΔΕΠ θα έχουν την δυνατότητα να 

συμπληρώνουν τις δημοσιεύσεις τους (magazines), τις συμμετοχές τους σε 

συνέδρια (conferences) και την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα 

(researches).  

Παρακάτω αναλύουμε συνοπτικά την λειτουργία των πινάκων. 

Πίνακας answers: Αποθηκεύεται η απάντηση ενός χρήστη για μία χρονιά σε μία ερώτηση 

ενός ερωτηματολογίου. Το πεδίο algo χρησιμεύει για να αποθηκεύει βοηθητικά δεδομένα 

για συγκεκριμένα ερωτηματολόγια (π.χ. τον αριθμό μητρώου για το απογραφικό του 

διδάσκοντα, τον κωδικό του μαθήματος για το απογραφικό του μαθήματος και για το 

φύλλο αξιολόγησης μαθήματος). Τα πεδία answer_text και answer_num θα αποθηκεύουν 

την τιμή της απάντησης σε διαφορετικό τύπο δεδομένων (Integer και Float). 

Πίνακας questions: Αποθηκεύει τις ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου. Στο πεδίο 

instructions αποθηκεύονται πιθανές οδηγίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Στο πεδίο optionstype αποθηκεύεται το είδος της αναμενόμενης απάντησης (0: κείμενο, 1: 

Ναι / Όχι, 2: Επιλογές  radio button, 3: Επιλογές check box, 4: Αριθμός) 

Πίνακας options: Αποθηκεύει τις επιλογές για ερωτήσεις που είναι τύπου «επιλογής» 

Πίνακας question_versions: Αποθηκεύει τις ερωτήσεις που ανήκουν σε κάποια έκδοση 

ερωτηματολογίου 

Πίνακας versions: Αποθηκεύει τις εκδόσεις ερωτηματολογίων 

Πίνακας sections: Αποθηκεύει τις λογικές ενότητες που υπάρχουν  

Πίνακας users: Αποθηκεύει τους χρήστες του συστήματος. Το πεδίο forceLDAP αποθηκεύει 

το εάν η αυθεντικοποίηση θα περνάει μέσω του Καταλόγου του Πανεπιστημίου (LDAP 

server).  



Πίνακας questionnaires: Αποθηκεύονται τα απογραφικά δελτία 

Πίνακας version_users: Συσχετίζει το δικαίωμα συμπλήρωσης κάθε χρήστη για μία έκδοση 

ενός απογραφικού δελτίου 

Πίνακας roles: Αποθηκεύει ρόλους για τους χρήστες που θα διαχειρίζονται την εφαρμογή 

Πίνακας roles_users: Συσχετίζει τους ρόλους με τους χρήστες 

Πίνακας magazines: Αποθηκεύει τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ 

Πίνακας conferences: Αποθηκεύει τις συμμετοχές σε συνέδρια των μελών ΔΕΠ 

Πίνακας researchers: Αποθηκεύει τα ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ 

4.2 Δευτερογενή Δεδομένα 

4.2.1 Στατιστικά Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών 

Το σχήμα θα οριστικοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του παραδοτέου 3 «Υποσύστημα 

Στατιστικής Σπουδών» 

4.2.2 Στατιστικά Μεταπτυχιακού  Προγράμματος σπουδών 

Το σχήμα θα οριστικοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του παραδοτέου 3 «Υποσύστημα 

Στατιστικής Σπουδών» 

4.2.3 Στατιστικά από την ΒΔ του προσωπικού 

Το σχήμα θα οριστικοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του παραδοτέου 4 «Υποσύστημα 

Στατιστικής Διοίκησης» 

  



5 Παράρτημα 

5.1 Πίνακες ΑΔΙΠ 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



5.2 Πίνακας Αναγκαίων Δεδομένων του Γραφείου Τεκμηρίωσης με βάση την Ετήσια Απογραφική Έκθεση 

 

Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα δεδομένα που απαιτούνται από την 

ετήσια απογραφική έκθεση σε σχέση τις πιθανές πηγές δεδομένων. Στην πρώτη 

στήλη παρατίθεται η ερώτηση της ετήσιας απογραφική έκθεση και στην δεύτερη 

στήλη η πηγή από την οποία προκύπτει η απάντηση. 

Το χρώμα ; 

1.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

1.1.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους 

του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.  

Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά 
εφαρµόζονται 

 

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; 
Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται 

 

Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών  

Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης 
των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της 

Γραφείο 
∆ιασύνδεσης 

 

1.1.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών. 

Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο 
σύνολο των µαθηµάτων 

Πίνακες 7.1.1 & 7.1.2 

και από το 

Πόσα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται  απογραφικό δελτίο 
του µαθήµατος Ι.3 

 
Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων 

Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων 
επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων 

Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, 
άλλων δραστηριοτήτων 

Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων. Παρατηρείται 
επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων. Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η 
έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, 
αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων 

 

Απογραφικό δελτίο 
µαθήµατος ΙΙ.1.2 

Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο 
είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα 

 

Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; 
Ποια είναι αυτά 

Στατιστικά 
προπτυχιακού 

Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; Σταθερή απάντηση 

 

1.1.3 Το εξεταστικό σύστημα. 

Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 

Απογραφικό δελτίο 
µαθήµατος ΙΙ.5.1 

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Απογραφικό δελτίο 
µαθήµατος ΙΙ.5.2 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;  



Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 
διπλωµατικής εργασίας; 

φοιτητική µέριµνα: 
στοιχεία σχετικά µε 
τον εσωτερικό 
κανονισµό, αποφάσεις 
Γ.Σ. των Τµηµάτων 
και στατιστικά  µε τους 
τόπους 
πραγµατοποίησης της 
πτυχιακής µελέτης  

Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωµατική 
εργασία; Ποιες; 

 

1.1.4 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;  

Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); Στατιστικά στοιχεία 

Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;  

Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 
συµµετέχει το Τµήµα 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
Ποιες; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;  

Εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); ∆ιεύθυνση Σπουδών; 

Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS; ∆ιεύθυνση Σπουδών; 

 

1.1.5 Πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ; Είναι υποχρεωτική η 
πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; 

∆ιεύθυνση Σπουδών-  

Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης 

Θα δίνει κατά κύριο 
λόγο στοιχεία σχετικά: 

α)τόπο 
πραγµατοποίησης της 
πρακτικής άσκησης 

β) διάρκεια  

γ) σε ποιο εξάµηνο 

Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την 
επιλέγει ;Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 

Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική 
άσκηση είναι υποχρεωτική 

Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος ;Ποια είναι η 
διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός; 

Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών; 

Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο 
ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η  εξοικείωση των 
ασκουµένων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 

βρίσκονται 

ε) επιβλέποντα 
Καθηγητή 

στ) τον εσωτερικό 
κανονισµό που διέπει 
την πρακτική 

ζ) αποφάσεις της Γ.Σ. 
του Τµήµατος σχετικά 
µε την διαδικασία 
πραγµατοποίησής της. 

 

Να υπάρχει 
ηλεκτρονικά 
καταχωρηµένα ο 
εσωτερικός 
κανονισµός που αφορά 
την πρακτική τόσο σε 
επίπεδο ιδρύµατος όσο 
και σε επίπεδο 
τµήµατος και αυτό να 
συνδέεται µε την βάση 
σύνταξης της έκθεσης  

Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση 
πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας 

∆ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των 
πτυχιούχων; 

Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 
παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών 

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις 
απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) 

Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του 
Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης 

Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του 
Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες 

Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούµενοι φοιτητές 

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους φορείς προτίµησης πραγµατοποίησης της 
πρακτικής άσκησης 

 

 

 

1.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1.2.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1.2.2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

1.2.3 Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους 

του Τμήματος και τις ανάγκες  της κοινωνίας. 

Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι  

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; 
Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

 



Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών  

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν 
τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα 

 

 

1.2.4 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο 
των µαθηµάτων 

Ο πίνακας 7.5.1 
εξάγει εύκολα τις 
απαντήσεις για τα 
πεδία αυτά 

Ο πίνακας αυτός 
θα εξάγεται 
«αυτόµατα» µε 
την 
µηχανογράφηση 
των ΠΜΣ, 
δεδοµένου ότι όλα 
τα µαθήµατα µε 
τους διδάσκοντες 
θα καταχωρούνται 
και θα 
επικαιροποιούνται 
σε βάση 
δεδοµένων  

Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων 

Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής 
περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο 
των µαθηµάτων 

Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, 
άλλων δραστηριοτήτων 

Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη 
ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης 
των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και 
επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; 

Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;  

 

1.2.5 Το εξεταστικό σύστημα. 

Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης 
των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 

Απογραφικό δελτίο 
µαθήµατος ΙΙ.5.1 

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών Απογραφικό δελτίο 
µαθήµατος ΙΙ.5.2 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή  

Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας Η διαδικασία : 
σταθερή απάντηση 

Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία Σταθερή απάντηση 

 

1.2.6 Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών Σταθερή απάντηση 

Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές Σταθερή απάντηση 

Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών Θα εξάγεται από το 
πληροφοριακό 
σύστηµα σπουδών 
µε την 
µηχανογράφησή του 

Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής 
φοιτητών 

Σταθερή απάντηση 

Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής 
φοιτητών 

 

 

1.2.7 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σταθερή απάντηση 

Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

ΕΛΚΕ : κατανοµή 
προϋπολογισµού 

 

1.2.8 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;  

Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); Θα εξάγεται από το 
πληροφοριακό σύστηµα 
σπουδών µε την 
µηχανογράφησή του 

Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα  

Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού  

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;  

 

1.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 



1.3.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους 

του Τμήματος και τις ανάγκες  της κοινωνίας. 

Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής ; Πόσο αποτελεσµατικές 
είναι; 

 

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράµµατος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

 

Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών;  

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων  απέκτησαν 
∆ιδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα 

 

1.3.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 

Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά  

Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;  

1.3.3 Εξεταστικό σύστημα. 

Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ ή 
ερευνητικά Ιδρύµατα στη σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών 

 

Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 
διδακτόρων 

 

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων 

 

Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των 
υποψηφίων διδακτόρων 

 

Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων  

Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής  

Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; 
Ποιες; 

 

1.3.4 Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 

Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων  

Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται  

Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων  

Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων  

Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής  

υποψηφίων διδακτόρων 

1.3.5 Σεμινάρια και ομιλίες 

Υπάρχει γενικό σεµινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδοµαδιαίο, µηνιαίο) όπου 
καθηγητές και ερευνητές στο Τµήµα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενηµέρωση 
των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών 

 

Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης οµιλητών από άλλα παν/µια και ερευνητικά κέντρα 
για να δώσουν  οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους 

 

1.3.6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 

ΙΙΙ.6.1 Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς 
επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 

 

ΙΙΙ.6.2   Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;  

ΙΙΙ.6.3   Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;  

ΙΙΙ.6.4   Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού;  

ΙΙΙ.6.5 Παρέχονται από το Τµήµα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συµµετοχή 
τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, 
υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

 

ΙΙΙ.6.6   Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών; Ποιες;  

 

 

Διδακτικό έργο 

Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού. 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται; Απογραφικό 
∆ελτίο 
Μαθήµατος V1 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Απογραφικό 
∆ελτίο 
Μαθήµατος V2 

Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Τµήµατος; 

Απογραφικό 
∆ελτίο 
Μαθήµατος Ι.4  

Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Από το ΠΜΣ 



Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; ∆ιεύθυνση 
Σπουδών; 

Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του 
Τµήµατος και σε τι ποσοστό; 

Απογραφικό 
∆ελτίο 
Μαθήµατος 

Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος 

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων και των 
διδακτικών µεθόδων; 

 

Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις;                                                           Από το πληροφοριακό 
σύστηµα σπουδών για ΠΠΣ 
και ΠΜΣ 

 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;                                                                 

Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου;                                                                                                                              

Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;                                                                  

Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του 
εξαµήνου; 

Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.2.5 

Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα; 

Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος Ι.2 

Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των 
µαθηµάτων; 

 

Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ή/ και στο 
ερωτηµατολόγιο των 
φοιτητών 

Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος 
µαθηµάτων; 

 

Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά µαθήµατα διδάσκονται από µέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων; 

Αν προσδιοριστούν ποια είναι 
τα βασικά εισαγωγικά 
µαθήµατα, τότε εύκολα 
υπολογίζονται από τους 
πίνακες 7.1.1, 2  

Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα 
που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; 

Υπολογίζονται εύκολα από 
τα απογραφικά δελτία  

Εκπαιδευτικά βοηθήματα.  

Είδη και αριθµός βοηθηµάτων (π.χ. βιβλία, σηµειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, 
κλπ) που διανέµονται στους φοιτητές. 

Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.2.1 

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς εφαρµόζεται; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.2.2 

Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα;  Γραφείο Συγγραµµάτων 

Ποιο ποσοστό  της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.2.3 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.2.4 

Μέσα και υποδομές. 

Αίθουσες διδασκαλίας: Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.1.1 

(α) Αριθµός και χωρητικότητα.  

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 

(γ) Βαθµός χρήσης. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια: Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.1.2 

(α) Αριθµός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθµός χρήσης. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. 

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισµού, αντιδραστηρίων, κλπ) 

Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 
προγραµµατισµένων ωρών; 

Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.1.3 

Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού των κλινικών.   

Σπουδαστήρια: Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.1.4 

(α) Αριθµός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθµός χρήσης. 

2.5.6 Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 

   (α) Αριθµός και ειδικότητες 

   (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 



 

 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).   

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς;  

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.2.1 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.2.3 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.2.4 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον διδάσκοντα; Πώς; Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙΙ.2.5 

Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 
πενταετία 

Οικονοµικές υπηρεσίες 
(ΕΛΚΕ & τακτικός 
προϋπολογισµός) 

Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία. 

Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα. Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος Ι και τους 
πίνακες 7.1.1 και 7.5.1 

Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια. 

Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους 
φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές; 

Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.3.1 

Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. 

Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

Απογραφικό ∆ελτίο 
Μαθήµατος ΙΙ.3.2 

Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα; Απογραφικό δελτίο 
διδάσκοντος Ι.4.3.4  

Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με 

το κοινωνικό σύνολο. 

Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς;  

Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων 

Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς,  

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.
i
  

Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την κινητικότητα των 
µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας; 

 

Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας 
του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς 
άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία; 

∆ιοίκηση (µε δεδοµένο ότι 
κάθε µετακίνηση εγκρίνεται 
από το Πρ.Σ.)  

Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς 
το Τµήµα στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία 

∆ιοίκηση ? 

Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο 
ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο πλαίσιο 
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 
πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου 
∆ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού (ως 
προς τη στελέχωση! για τη 
λειτουργία?) 

Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα 
προγράµµατα  κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές από άλλα Ιδρύµατα; Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές; Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους αλλοδαπούς 
σπουδαστές; 

 

Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση των 
φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού που λαµβάνουν µέρος στα 
προγράµµατα κινητικότητας; 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών του 
ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

 

2.10.15.Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνον η ποσότητα) της κινητικότητας 
του ακαδηµαϊκού προσωπικού 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων;????? 

 



Ερευνητικό έργο  

Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος 

Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια είναι;  

Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος  

Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
Τµήµατος 

 

Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας; Ποια είναι αυτά; 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ 

Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηµατοδότησης 
της έρευνας; 

ΕΛΚΕ 

Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;  

Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας;  

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του Τµήµατος;  

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην ελληνική και 
διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα; 

 

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 
περιβάλλον; 

 

 

Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα. 

Ποια ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται 
σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ Ι.4.1 

Ποιο ποσοστό µελών ∆ΕΠ/ΕΠ αναλαµβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες Έµµεσα από τα απογραφικά 
δελτία δι 

Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά προγράµµατα 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ Ι.4.1 

 

Ερευνητικές υποδομές 

Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙI. 1, 
2 

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών 
εργαστηρίων. 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ 
ΙI.3,4,5 

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ 
ΙI.6,7,8 

Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙI. 9 

Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙI. 15 

Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙI. 10 

Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του 
υπάρχοντος εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν 
ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙI. 
11, 12, 13 

Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 
υποδοµών; 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙI. 15 

 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ  του Τμήματος κατά την 

τελευταία πενταετία 

Πόσα βιβλία/µονογραφίες δηµοσίευσαν τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ Ι. 1 

Πίνακας 7.10 Πόσες εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ; 

(α) Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ; 

(β) Σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές; 

(γ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων µε κριτές; 

(δ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 

Πόσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συλλογικούς 
τόµους; 

Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Τµήµατος; 

Πόσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά 
έκαναν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

(α) Σε συνέδρια µε κριτές 

(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές 

 

Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους 

Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του 
Τµήµατος; 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ Ι. 3 



Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστηµονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά 
αποτελέσµατα µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; 

Πίνακας 7.11 

Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί 
σε επιστηµονικά περιοδικά; 

Πόσες συµµετοχές µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε επιτροπές επιστηµονικών 
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση µεταξύ 
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. 

Πόσες συµµετοχές µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές 
επιστηµονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση µεταξύ ελληνικών και 
διεθνών περιοδικών. 

Πόσες προσκλήσεις µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος από άλλους ακαδηµαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία 
πενταετία; 

Πόσα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε 
επιστηµονικά περιοδικά; 

Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας απονεµήθηκαν σε µέλη  ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 

Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 

Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙΙ. 17 

 

Ερευνητικές  συνεργασίες του Τμήματος. 

Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιες Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ ΙΙ. 16 

(α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; 

(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; 

(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 

 

Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του 

Τμήματος. 

Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος Απογραφικό ∆ελτίο ∆ιδ Ι. 3 

(α) σε επίπεδο ακαδηµαϊκής µονάδας 

(β) σε επίπεδο ιδρύµατος 

(γ) σε εθνικό επίπεδο 

(δ) σε διεθνές επίπεδο 

Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, 
αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ). έχουν απονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε 
µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος 

 

Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα. 

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος 

Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες 

Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ  φορείς. 

Ποια έργα συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τµήµα 
κατά την τελευταία πενταετία 

Απογραφικά δελτία 
εκπαιδευτικού προσωπικού V 

Πόσα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος συµµετείχαν σ’ αυτά 

Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τµήµατος 
συµµετείχαν σε αυτά 

 

Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος 
µε ΚΠΠ φορείς 

 

Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ  φορείς. 

Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 
αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας 

 

 

Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος την ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών 

 

Πώς αντιµετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών  

∆ιαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών ELKE 

Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες µε 
ΚΠΠ φορείς 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 

ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή 
στον τύπο 

 

Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση ΚΠΠ Γραφείο δηµοσίων σχέσεων 



φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το παραγόµενο έργο του 
Τµήµατος 

Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη 
ΚΠΠ φορέων 

 

Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

Απογραφικό δελτίο 
µαθήµατος ΙΙ.3.3 

Οργανώνονται οµιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων 

Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες 

Συμβολή του τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες  

Συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ Τµήµατος και ΚΠΠ 
φορέων 

 

Εκπροσωπείται το Τµήµα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς και 
αναπτυξιακά όργανα 

 

Συµµετέχει ενεργά το Τµήµα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων 
ανάπτυξης 

 

Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τµήµατος µε το περιβάλλον του, ιδίως 
µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

 

Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπική και περιφερειακή 
κοινωνία, καθώς και µε την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονοµική 
υποδοµή 

 

Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 
ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα 

 

Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον 

Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 

Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου (λ.χ. 
5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία 
αυτή; 

 

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι; 

 

Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελεσµάτων του;  

 

Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και 
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων 
των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

 

Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό 
σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;  

 

Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

 

Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του 
ακαδηµαϊκού προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 

 

Πόσους φοιτητές ζητάει τεκµηριωµένα το Τµήµα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά 
σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής 
(εισαγωγικές εξετάσεις, µετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 

 

Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού 
επιπέδου; 

 

 

 

Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 

Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος και των 
Τοµέων 

∆ιεύθυνση διοικητικού 

Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το 
ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

Απογραφικά δελτία 
∆ιδασκόντων 

Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 
Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος 

 

Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι  

(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης 

Απογραφικά δελτία 
∆ιδασκόντων 

Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 
Σπουδαστήρια του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε πως είναι η 
λειτουργία τους; 

Στελέχωση Εργαστηρίων : 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 

Πώς υποστηρίζονται οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και  



τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

Πώς εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή Απογραφικά δελτία 
∆ιδασκόντων 

Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Απογραφικά δελτία 
∆ιδασκόντων 

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο 
αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της 

Τµήµα Σπουδών? 

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και 
εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; Πόσο 
αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 
φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ) 

∆ιεύθυνση Σπουδών 

Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των 
νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι 

 

Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος 
γενικότερα; 

Γραφείο ∆ηµ Σχέσεων 

Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται προς το 
Τµήµα 

∆ιεύθυνση Σπουδών 

Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα. 

Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης.  Απογραφικά δελτία 
∆ιδασκόντων 

Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού.  

Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων.  

Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 

Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Τµήµατος και Τοµέων.  

Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. Απογραφικά δελτία 
∆ιδασκόντων 

Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά σχολεία, 
µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 

Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ.  

Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε 
υποδοµές και εξοπλισµό του Ιδρύµατος;  

 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου). 

Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ  

Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 
φοιτητές και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος 

 

Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο 

Τµήµα δικτύου - 
διαδικτύου 

Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο 

Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού. 

Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του Τµήµατος ; Πώς 
διασφαλίζεται; 

 

Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς 
διασφαλίζεται; 

 

Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων.  

Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του Τµήµατος; 
Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 

Οικονοµικές υπηρεσίες 

Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 

Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται;  

 

 



5.3 Σχήμα Πρωτογενών Δεδομένων για τα Απογραφικά Δελτία 

 

 



5.4 Πλήρης Κύκλος Λειτουργίας Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων 
 

 

Διάγραμμα 2, Πλήρης Κύκλος Λειτουργίας Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Πηγή: ΑΔΙΠ) 
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