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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
Το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (ΑΔΔ), είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε κάθε
μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου το οποίο
έχει βασιστεί στο πρότυπο ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ «Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού -(ενδεικτικό υπόδειγμα)» Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2007.
Ωστόσο αν και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πρότυπες ερωτήσεις, έχουν γίνει κάποιες
τροποποιήσεις από τη ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ, οι οποίες αφορούν τα εξής σημεία:
•

Έχουν παραβλεφθεί οι ερωτήσεις που αφορούν την ιδιότητα του διδάσκοντα, (όπως το
Πανεπιστήμιο, τη Σχολή, το Τμήμα, τον Τομέα, το Όνομα και τον Τίτλο του διδάσκοντος,
την Επιστημονική Ειδίκευσή του και τους Τίτλους και τους κωδικούς των διδασκόμενων
μαθημάτων), καθώς αυτά τα στοιχεία είναι ήδη καταχωρημένα στη Διεύθυνση Σπουδών με
το οποίο το Πληροφοριακό Σύστημα «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ» είναι συνδεδεμένο.

•

Δεν περιλαμβάνεται ο κατάλογος και τα επιμέρους στοιχεία των επιστημονικών
δημοσιεύσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
αλλά αποτελεί άλλη αυτοτελή ενότητα της ίδιας εφαρμογής.

•

Αρκετές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που αφορούσαν στις υποδομές, τις πτυχιακές κα τις
μεταπτυχιακές μελέτες αλλά και τις διδακτορικές διατριβές μετατράπηκαν σε κλειστού
τύπου, προκειμένου να μπορούν να δημιουργηθούν ποσοτικοί δείκτες.

Κάθε μέλος ΔΕΠ, σύμφωνα με το Ν.3374/2005, συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους κάθε
έτος και τα στοιχεία του χρησιμοποιούνται από την ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) κάθε
Τμήματος για να συντάξουν την Ετήσια Απογραφική Έκθεση τους και από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του
Πανεπιστημίου για τη σύνταξη των δικών της Εκθέσεων Αξιολόγησης.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, όπως
ακριβώς εμφανίζονται στο ΑΔΔ.

Γραµµατεία ΜΟ.∆Ι.Π. του Γ.Π.Α.

1. Ερευνητικό / Επιστημονικό ή Άλλο Έργο
1. Βιβλία/μονογραφίες

*(αριθμός)

2. Επιστημονικά περιοδικά (ISI) με κριτές

*(αριθμός)

3. Επιστημονικά περιοδικά (non ISI) χωρίς κριτές

*(αριθμός)

4. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές

*(αριθμός)

5. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές

*(αριθμός)

6. Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές

*(αριθμός)

7. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

*(αριθμός)

8. Άλλες εργασίες

*(αριθμός)

9. Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά

*(αριθμός)

10. Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά

*(αριθμός)

*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός

11. Επεξηγήσεις (σχετικά με τις παραπάνω ερωτήσεις)
Ανοιχτό πεδίο για σχετικό σχολιασμό

12. Ετεροαναφορές

*(αριθμός)

13. Αναφορές του ειδικού/ επιστημονικού τύπου

*(αριθμός)

14. Βιβλιοκρισίες

*(αριθμός)

15. Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων

*(αριθμός)

16. Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

*(αριθμός)

17. Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια

*(αριθμός)

18. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

*(αριθμός)

19. Βραβεία

*(αριθμός)

20. Τιμητικοί τίτλοι

*(αριθμός)

*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός

21. Επεξηγήσεις (σχετικά με τις παραπάνω ερωτήσεις)
Ανοιχτό πεδίο για σχετικό σχολιασμό

22. Πόσοι

εξωτερικοί

συνεργάτες

συμμετέχουν

στα

ερευνητικά *(αριθμός)
1

προγράμματα που συντονίζεται ή συμμετέχετε;
23. Πόσοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές συμμετέχουν στα ερευνητικά *(αριθμός)
προγράμματα που συντονίζεται ή συμμετέχετε;
24. Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας *(αριθμός)
δραστηριότητες;
25. Πόσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας *(αριθμός)
δραστηριότητες;
26. Πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στις ερευνητικές σας *(αριθμός)
δραστηριότητες;
*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός
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2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Για τις ερωτήσεις ισχύει η παρακάτω κλίμακα :
1. Απαράδεκτη - Καθόλου
2. Μη ικανοποιητική - Λίγο
3. Μέτρια
4. Ικανοποιητική
5. Πολύ καλή

1

2

3

4

5

1. Επάρκεια των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
2. Καταλληλότητα
εργαστηρίων.

των

χώρων

των

ερευνητικών

3. Ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
4. Επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού.
5. Καταλληλότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
6. Ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
7. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της
ερευνητικής διαδικασίας;
8. Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων
ερευνητικών υποδομών;
9. Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές;
10. Είναι σύγχρονος ο υπάρχων εξοπλισμός;
11. Ποια η λειτουργική
εξοπλισμού;

κατάσταση

του

υπάρχοντος

12. Ποιες είναι οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισμού του εργαστηριακού
εξοπλισμού;
Ανοιχτό πεδίο για σχετικό σχολιασμό
13. Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες
υποδομές;
Ανοιχτό πεδίο για σχετικό σχολιασμό
14. Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των
ερευνητικών υποδομών; (Επιλέγεται είτε το Ναι είτε το Όχι)
ερευνητικά προγράμματα

Ναι

Όχι

τακτικός προϋπολογισμός

Ναι

Όχι

δημόσιες επενδύσεις

Ναι

Όχι

Άλλο – περιγράψτε

3

15. Έχετε ερευνητικές συνεργασίες με συναδέλφους του
Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του
ιδρύματος

Ναι

Όχι

16. Έχετε ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα
του εσωτερικού

Ναι

Όχι

17. Έχετε ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα
του εξωτερικού

Ναι

Όχι

(Επιλέγεται είτε το Ναι είτε το Όχι)
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3. Πτυχιακές Μελέτες
1. Πόσες πτυχιακές μελέτες έχουν εξεταστεί επιτυχώς υπό την *(αριθμός)
επίβλεψή σας
2. Πόσες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις έχουν προκύψει από τα *(αριθμός)
αποτελέσματα των πτυχιακών μελετών που εξετάστηκαν επιτυχώς
υπό την επίβλεψή σας
*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός
3. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης των πτυχιακών μελετών; (Γίνεται επιλογή της
απάντησης)
ερευνητικά προγράμματα
τακτικός προϋπολογισμός
δημόσιες επενδύσεις
άλλο - περιγράψτε

Για τις ερωτήσεις ισχύει η παρακάτω κλίμακα :
1. Απαράδεκτη - Καθόλου
2. Μη ικανοποιητική - Λίγο
3. Μέτρια
4. Ικανοποιητική
5. Πολύ καλή

1

2

3

4

5

4. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες για την
εκπόνηση των πτυχιακών μελετών
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4. Μεταπτυχιακές Μελέτες
1. Πόσες μεταπτυχιακές μελέτες έχουν εξεταστεί επιτυχώς υπό την *(αριθμός)
επίβλεψή σας
2. Πόσες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις έχουν προκύψει από τα *(αριθμός)
αποτελέσματα των πτυχιακών μελετών που εξετάστηκαν
επιτυχώς υπό την επίβλεψή σας
*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός
3. Σε πόσες επιτροπές
συμμετείχατε;

παρακολούθησης/αξιολόγησης

μεταπτυχιακών

μελετών

•

εντός Γ.Π.Α.

*(αριθμός)

•

εκτός Γ.Π.Α. (στην Ελλάδα)

*(αριθμός)

•

στο εξωτερικό

*(αριθμός)

*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός

Για τις ερωτήσεις ισχύει η παρακάτω κλίμακα :
1. Απαράδεκτη - Καθόλου
2. Μη ικανοποιητική - Λίγο
3. Μέτρια
4. Ικανοποιητική
5. Πολύ καλή

1

2

3

4

5

5. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες για την
εκπόνηση των μεταπτυχιακών μελετών
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5. Διδακτορικές Διατριβές
1. Πόσες διδακτορικές διατριβές έχουν εξεταστεί επιτυχώς υπό την *(αριθμός)
επίβλεψή σας
2. Πόσες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις έχουν προκύψει από τα *(αριθμός)
αποτελέσματα των διδακτορικών διατριβών που εξετάστηκαν
επιτυχώς υπό την επίβλεψή σας
*Εισάγεται αποκλειστικά ένας αριθμός
3. Σε πόσες επιτροπές
συμμετείχατε;

παρακολούθησης/αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών

•

εντός Γ.Π.Α.

*(αριθμός)

•

εκτός Γ.Π.Α. (στην Ελλάδα)

*(αριθμός)

•

στο εξωτερικό

*(αριθμός)

Για τις ερωτήσεις ισχύει η παρακάτω κλίμακα :
1. Απαράδεκτη - Καθόλου
2. Μη ικανοποιητική - Λίγο
3. Μέτρια
4. Ικανοποιητική
5. Πολύ καλή

1

2

3

4

5

4. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες για την
εκπόνηση των διδακτορικών μελετών
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6. Συμμετοχή σε Θεσμοθετημένα Όργανα του Πανεπιστημίου
1. Σε ποιά από τα παρακάτω όργανα του Πανεπιστημίου συμμετέχετε;
Σύγκλητος
Πρυτανικό Συμβούλιο
Ειδικό Ταμείο
Επιτροπή Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσιας ΓΠΑ
Τεχνικό Συμβούλιο
Επιτροπή Δεοντολογίας
ΜΟΔΙΠ

2. Σε ποιά από τα παρακάτω όργανα του Τμήματος συμμετέχετε;
Γενική Συνέλευση
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Γενική Συνέλευση Τομέα
OMEA
3. Σε πόσες επιτροπές του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου συμμετέχετε;

4. Άλλες δραστηριότητες σχετικές με τη διοίκηση
Ιδρύματος/Τμήματος/Τομέα στις οποίες συμμετέχετε.

και

λειτουργία

του

Ανοιχτό πεδίο για σχετικό σχολιασμό
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό
σύνολο.

Ανοιχτός Σχολιασμός
1. Αναφέρατε οτιδήποτε αφορά το μάθημα και δεν έχει καλυφθεί απο τις μέχρι τώρα
ερωτήσεις
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