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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημερίδα, Αθήνα,

Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο,
διεθνοποιημένο περιβάλλον καλείται να ανταποκριθεί στις νέες
προκλήσεις με καινοτομία και ποιοτική βελτίωση των δομών
του, έχοντας ως απώτερο στόχο τη διατήρηση αλλά και ενίσχυση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της διενεργούμενης έρευνας
ώστε να συμβάλει, κατ' αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη τηςΧώρας.
Μέσο για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεί η Αξιολόγηση, η
οποία αντικειμενικό και τεκμηριωμένα επιτυγχάνει αφενός την
κατανόηση της πορείας του κάθε Ιδρύματος στους τομείς:
Εκπαίδευση, Έρευνα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Διοίκηση, Διαχείριση
Πόρων και αφετέρου προβάλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των
Ακαδημαϊκών του Μονάδων.

Στόχος της Ημερίδας είναι η αποτύπωση της πορείας της
Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - τέσσερα
χρόνια μετά την έναρξη της και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
και των εμπειριών που αποκομίσθηκαν.
Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας των ΑΕΙ, των μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. των Ιδρυμάτων καθώς
και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα Αξιολόγησης και
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Διοργάνωση
ϊεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργανωτική Επιτροπή
Καθηγητής Επαμεινώνδας Παπλωματάς
Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρύτανης
Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος
Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής
Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου
π. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Καθηγητής Πέτρος Σολδάτος
Μέλος της Α.Δ.Ι.Π.

Θεματικές Ενότητες
•

Αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Γ.Π.Α.

•

Αξιολόγηση του Ιδρύματος

•

Εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ.Π.Α.

•

Εμπειρίες από την πορεία αξιολόγησης άλλων
ελληνικών ΑΕΙ

Πληροφορίες
Πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και
το έντυπο για την υποβολή δηλώσεων
συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου :
http://modipgpa.aua.gr
Γραμματεία Συνεδρίου
Αλεξάνδρα Ντούκα
email: tekmiriosi@aua.gr
Τηλ. 210 5294856
Telefax: 210 5294858
Μαίρη Φραγκίσκου
email: cbalis@aua.gr
Τηλ.& Φαξ: 210 5294122, 210 5294857
Telefax: 210 5294858
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«Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους».

