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1. Εισαγωγικά
1.1.Σκοπός του εγγράφου
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τις ανάγκες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του υπό ανάπτυξη συστήματος και των εργαλείων του.

1.2.Εισαγωγή
Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα το υποσύστημα συμπλήρωσης
και υποβολής Ατομικού Απογραφικού μέλους ΔΕΠ και Απογραφικού Εξαμηνιαίου Μαθήματος, το
υποσύστημα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Η πιλοτική λειτουργία του
υποσυστήματος ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε κανονικά. Η διαδικασία αυτή βοήθησε στον εντοπισμό
προβλημάτων και οδήγησε στην επίλυσή τους. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε και το υποσύστημα
υλοποίησης των πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων.
Στο ολοκληρωμένο υποσύστημα υποβολής Απογραφικών Δελτίων ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει τις κάτωθι λειτουργίες:


Είσοδο εγγεγραμμένου χρήστη μέσα από πιστοποίηση LDAP



Αυτόματη πληθύσμωση εισαγωγικών στοιχείων και στατιστικών δεδομένων της γραμματείας
στα Απογραφικά Δελτία



Εμφάνιση πίνακα βιβλιογραφικών αναφορών και ετεροαναφορών



Εμφάνιση ειδικευμένων στοιχείων βοήθειας για συγκεκριμένα τμήματα



Εμφάνιση λίστας Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος για το σύνολο των
μαθημάτων του διδάσκοντα στο τρέχον έτος



Αυτόματη πληθύσμωση βασικών στοιχείων στο Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος
(ΑΜ) και στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ)



Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ)



Συμπλήρωση Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ)



Εμφάνιση Απογραφικών Δελτίων για το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για το Γραφείο
ΜΟΔΙΠ



Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για το Γραφείο
ΜΟΔΙΠ.

Π.3.2.1 Υπηρεσία σε Λειτουργία



Εμφάνιση Απογραφικών Δελτίων ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για την ΟΜΕΑ του Τμήματος.



Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για την ΟΜΕΑ του Τμήματος.

Περιγραφή των παραπάνω λειτουργιών μπορεί να βρει κανείς στα έγγραφα ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_01.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_02.doc,
λειτουργία_version_03.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_04.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_05.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_06.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_07.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία
σε
λειτουργία_version_08.doc,
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_09.doc. και ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε
λειτουργία_version_10.doc.
Σημείωση: Η λειτουργικότητα «Προσθήκη Δημοσιεύσεων και Αναγνώρισης Επιστημονικού Έργου
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους» έχει τροποποιηθεί.
Το υποσύστημα υλοποίησης των πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων περιγράφεται αναλυτικά
στο παραδοτέο Ενημερωμένο Εγχειρίδιο Χρήσης.
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2. Υλοποίηση
2.1.Μετάβαση σε server της ΜΟΔΙΠ
Το Πληροφοριακό σύστημα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://qa.uom.gr
Βρίσκεται στον server με IP 195.251.214.190 που φιλοξενείται σε χώρο της βιβλιοθήκη.

2.2.Διασύνδεση με LDAP
Η διασύνδεση χρησιμοποιεί ως πιστοποίηση τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη
(email). Το email χρησιμοποιείται και ως μεταβλητή πιστοποίησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων κατά
τη διάρκεια χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος από τον εκάστοτε χρήστη.
Σε περίπτωση που δοθεί εξωτερικός λογαριασμός email αντί για όνομα χρήστη LDAP, η διαδικασία
πιστοποίησης του χρήστη γίνεται με τον εξωτερικό λογαριασμός email.

2.3.Αρχική Σελίδα
Παρακάτω παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του συστήματος στην οποία εμφανίζονται χρήσιμες
πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ και την τρέχουσα
κατάσταση. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης, καθώς και ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία
επικοινωνίας της υπηρεσίας σε περίπτωση προβλήματος διασύνδεσης.
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2.4..Σελίδας Μ
Μέλους ΔΕΠ
Οριστικο
οποιήθηκε η αρχική σελίδ
δα μέλους ΔΕΠ και είναι η αρχική σελλίδα μετά τη
ην σύνδεση κκαι παρέχει
στον διδ
δάσκοντα όλεες τις απαραίίτητες πληρο
οφορίες για τα
τ Απογραφικά Δελτία που τον αφορ
ρούν.
Αρχικά εμφανίζεται
ε
ένα μήνυμα
α που τον καλωσορίζει
κ
ι στην υπηρεσία Πληροφοριακού Συστήματος
ΜΟΔΙΠ κκαθώς και τα
α προσωπικά
ά του στοιχεεία όπως είνα
αι καταχωρη
ημένα στο πλληροφοριακό
ό σύστημα
των γραμ
μματειών. Τα
α στοιχεία αυτά ανακτού
ύνται σε πρα
αγματικό χρό
όνο. Στη σελίδ
δα αυτή το Μ
Μέλος ΔΕΠ
μπορεί να
ν δει την κα
ατάσταση τωνν απογραφικκών του τρέχχοντος έτους ανά κατηγορία.
Τα κείμεενα στα δύο ξεχωριστά
ά μηνύματα
α που ενημεερώνουν τονν διδάσκονττα για τον χχρόνο που
απομένεει για την συμπλήρωσ
ση του ατομ
μικού απογρ
ραφικού μέέλους ΔΕΠ και των εξξαμηνιαίων
απογραφ
φικών δελτίω
ων μαθημάτω
ων τροποποιιήθηκαν με π
πιο ευνόητα μηνύματα.
μ
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Με την ο
ολοκλήρωση της διαδικα
ασίας υποβολλής δεν εμφα
ανίζονται τα μηνύματα με τις εκκρεμό
ότητες.

2.5..Πιλοτική
ή Λειτουργ
γία Υποσυ
υστήματο
ος Υποβολής Απογ
γραφικών
ν
Η πρώτη πιλοτική λειτουργία του συστήμ
ματος ξεκίνη
ησε στις 21/10/2013 κα
αι ολοκληρώ
ώθηκε την
2013 στις 24
4:00. Η πιλοττική αυτή λεειτουργία αφ
φορούσε τηνν πρώτη υποβολή του
Παρασκεευή 22/11/2
Ατομικού
ύ Απογραφιικού του Διιδάσκοντα γγια το ημερ
ρολογιακό έέτος 2012 κκαι των Απο
ογραφικών
Μαθημά
άτων για το
ο εαρινό εξξάμηνο του Ακαδημαϊκο
ού έτους 2
2012-2013. Η αρχική ημερομηνία
ολοκλήρ
ρωσης της υπ
ποβολής ήτανν στις 31/10//2013 αλλά δ
δόθηκαν αρκκετές παρατά
άσεις.
Μετά τη
ην ολοκλήρω
ωση της διαδ
δικασίας τα απογραφικά
ά οριστικοπο
οιήθηκαν και απενεργοπ
ποιήθηκε η
δυνατότητα υποβολής. Οι διδάσ
σκοντες πλέο
ον μπορούν ννα δουν, να κατεβάζουν και να εκτυπ
πώσουν τα
φικά που συ
υμπλήρωσανν, δεν μπορο
ούν όμως να
α τροποποιή
ήσουν τις υπ
ποβολές τους, ούτε να
απογραφ
υποβάλο
ουν νέες.
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2.6..Ατομικό Απογραφ
φικό Δελτίο Μέλουςς ΔΕΠ
2.6.1. Τρο
2
οποποίηση
η φόρμα
ας Ατομικ
κού Απογραφικού Δελτίου Μέλους
ΔΕΠ
Η φόρμα
α εισαγωγήςς στοιχείων ττου Ατομικού
ύ Απογραφικκού Μέλουςς ΔΕΠ τροποπ
ποιήθηκε μεε σκοπό να
ικανοποιεί καλύτερα
α τις ανάγκες συγκέντρ
ρωσης και α
αξιοποίησης των δεδομέένων στις ιδ
δρυματικές
εκθέσειςς της ΜΟΔΙΠ.
Συγκεκριμένα προσττέθηκαν σε ορισμένα πεεδία επεξηγή
ήσεις με πληροφορίες σ
συμπλήρωση
ης. Επίσης,
θηκε ειδική εεπεξήγηση σ
στους πίνακεες "Ι.1 Αριθμού Δημοσιεύσεων" και "Ι.3 Αναγνώριση του
προστέθ
επιστημο
ονικού και ά
άλλου έργου"" μόνο για το
ους διδάσκονντες του τμήμ
ματος Μουσ
σικής.
Επίσης στους
σ
παραπ
πάνω πίνακεςς εμφανίζοντται στοιχεία από τη βάσ
ση SCOPUS γιια το μέλος Δ
ΔΕΠ και το
συγγραφ
φικό του έργο
ο.

2
2.6.2.
Προ
οσυμπλήρ
ρωση στο
οιχείων Απ
πογραφικ
κού Δελτίο
ου Μέλου
υς ΔΕΠ
Πραγματτοποιήθηκε τροποποίησ
ση του πεδίίου της Επισ
στημονικής Ειδίκευσης και στο οπ
ποίο πλέον
αυτόματτα εμφανίζετται η ειδίκευ
υση του διδά
άσκοντα σύμ
μφωνα με τα
α στοιχεία πο
ου έχουν κα
αταχωρηθεί
από τις γγραμματείες των τμημάτων στο πληρ
ροφοριακό σύστημά του.
Η επισττημονική ειδ
δίκευση εμφ
φανίζονται αυτόματα σ
στην φόρμα
α χωρίς όμω
ως να επιττρέπεται η
τροποπο
οίησή της. Η πληθύσμω
ωση γίνεταιι σε πραγματικό χρόνο
ο, από τη β
βάση δεδομ
μένων του
γραμματτειακού συσττήματος της Cadrisoft.

2
2.6.3.
Πιλ
λοτική λειιτουργία Α
Απογραφ
φικού Δελτ
τίου Μέλο
ους ΔΕΠ
Κατά την πρώτη πιιλοτική λειτο
ουργία του συστήματοςς προέκυψανν διάφορες παρεμβάσεεις για την
δοτικότερη λειτουργία του συστήμ
ματος ή ύσ
στερα από συγκεκριμέννο αίτημα
καλύτερη και αποδ
ος.
τμήματο
Συγκεκριμένα, τροπ
ποποιήθηκε το κουμπί τις «Προσ
σωρινής Υπο
οβολής» κα
αι μετονομά
άστηκε σε
«Προσωρινή Αποθήκκευση».
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Επίσης, διαγράφηκε η ειδική επεξήγηση προς τους διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής. Συγκεκριμένα
τροποποιήθηκαν οι πίνακες "Ι.1 Αριθμού Δημοσιεύσεων" και "Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού και
άλλου έργου" όπου για τους διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής και προστέθηκαν ειδικοί τίτλοι ανά
κατηγορία.

2.7.Εξαμηνιαίο Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος.
2.7.1. Τροποποίηση
Μαθήματος.

φόρμας

Εξαμηνιαίου

Απογραφικού

Δελτίου

Η φόρμα εισαγωγής στοιχείων του Εξαμηνιαίου Απογραφικού Μαθήματος τροποποιήθηκε με σκοπό να
ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες συγκέντρωσης και αξιοποίησης των δεδομένων στις ιδρυματικές
εκθέσεις της ΜΟΔΙΠ.
Επίσης στο τμήμα IV.2 Κατανομή Βαθμολογίας, προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων
με γραφική αναπαράσταση.

2.7.2. Προσυμπλήρωση στοιχείων Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου
Μαθήματος.
Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του πεδίου της Σχολής και στο οποίο πλέον αυτόματα εμφανίζεται η
Σχολή στην οποία ανήκει το τμήμα στο οποίο έχει διορισμό ο διδάσκον.

2.7.3. Πιλοτική λειτουργία Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ
Κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος προέκυψαν διάφορες παρεμβάσεις για την καλύτερη και
αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος ή ύστερα από συγκεκριμένο αίτημα τμήματος.
Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το κουμπί τις «Προσωρινής Υποβολής» και μετονομάστηκε σε
«Προσωρινή Αποθήκευση».

2.8.Αρχεία PDF
Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση στον κώδικα του συστήματος έτσι ώστε να είναι καλύτερα
μορφοποιημένα τα αρχεία PDF που παράγονται κατά την οριστική υποβολή των απογραφικών
δελτίων.
Επίσης έγινε τροποποίηση στο κώδικα ώστε τα αρχεία PDF να αποθηκεύονται με καλύτερη ιεραρχική
δομή φακέλων στον server.
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2.9.Εξυπηρέτηση χρηστών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της πρώτης πιλοτικής λειτουργίας, δημιουργήθηκε
ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου modip-help@uom.gr. Επίσης χρειάστηκε σε πολλές
περιπτώσεις η βοήθεια να προσφερθεί είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με επίσκεψη στο γραφείο
του διδάσκοντα που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.
Σχετικά με το θέμα της αδυναμίας σύνδεσης, το πρόβλημα οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό σε λάθος
πληκτρολόγηση των στοιχείων πρόσβασης.
Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν διδάσκοντες, οι οποίο δεν είχαν εκδώσει λογαριασμό στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οπότε και τους δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες.
Επίσης ένα σημαντικό θέμα αποτέλεσε το γεγονός ότι σε πολλούς χρήστες δεν τους εμφανίζονταν
στοιχεία συμπλήρωσης καθώς ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ήταν καταχωρημένος
στο γραμματειακό σύστημα και συνεπώς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση. Το πρόβλημα
αυτό αντιμετωπίστηκε ανά περίπτωση είτε με την προσθήκη του email από τη γραμματεία του
τμήματος, είτε με την χειροκίνητη συμπλήρωση του πεδίου από το ΚΥΔ.
Ένα άλλο θέμα που προέκυψε σε αδυναμία διασύνδεσης οφείλονταν σε ειδικό χαρακτήρα (ο
χαρακτήρας απόστροφος) που υπήρχε στον επίθετο διδάσκοντα. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με
παρέμβαση στον κώδικα.
Σε περιπτώσεις χρήσης πολύ παλιών φυλλομετρητών και καθώς η χρήση τους δημιουργεί
δυσλειτουργίες στις φόρμες, εμφανίζεται στους χρήστες κατάλληλο μήνυμα και τους ενημερώνει ότι
πρέπει να προβούν σε αναβάθμιση του φυλλομετρητή τους.
Επίσης κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας χρειάστηκε να τροποποιηθεί η οριστική υποβολή
απογραφικών διδασκόντων, ύστερα από αίτημα τους, προκειμένου να τροποποιήσουν τα στοιχεία που
δηλώσανε.

2.10.

Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων

2.10.1.

Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων

Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης παραρτημάτων των Εκθέσεων Εσωτερικής
Αξιολόγησης. Συγκεκριμένα έχει υλοποιηθεί υποσύστημα συλλογής επεξεργασίας και παραγωγής
αναφορών για τα: Παράρτημα 1 : Επιτομή Στοιχείων του Αξιολογούμενου Τμήματος, Παράρτημα 3 :
Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΕΙ και Παράρτημα 4 :
Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων του ΑΕΙ. Αναλυτικά περιγράφεται το σύστημα
με επιπρόσθετο παραδοτέο.
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2.11.

Περιβάλλον διαχείρισης μέλους ΟΜΕΑ

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του περιβάλλοντος διαχείρισης των μελών ΟΜΕΑ, το οποίο θα δίνει τη
δυνατότητα στα μέλη να ελέγχουν και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμπλήρωσης των
απογραφικών δελτίων και των παραρτημάτων των εκθέσεων.

2.12.

Περιβάλλον διαχείρισης γραφείου ΜΟΔΙΠ

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του περιβάλλοντος διαχείρισης της υποστήριξης ΜΟΔΙΠ, το οποίο θα
δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμπλήρωσης των
απογραφικών δελτίων συνολικά για όλα τα τμήματα αλλά και μεμονωμένα. Επιπλέον το γραφείο
ΜΟΔΙΠ έχει τον έλεγχο του υποσυστήματος συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής αναφορών για
τους πίνακες των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων και του ιδρύματος
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της γενικής λειτουργίας του συστήματος παρέχονται στο γραφείο ΜΟΔΙΠ οι
εξής δυνατότητες:


Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε περιόδου με:
o

Ορισμό ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνου

o

Ορισμό ημερομηνίας έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής



Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος



Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ



Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους διδάσκοντες που είχαν
ανάθεση στην περίοδο πραγματοποίησης της



Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος υπενθύμισης της διαδικασίας υποβολής
στους διδάσκοντες για τους οποίους εκκρεμή η καταχώρηση απογραφικών.

2.13.

Οριστικοποίηση Βάσης Δεδομένων

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της βάσης δεδομένων που προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση
της μορφής των στοιχείων που ζητήθηκαν να καταχωρούνται στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους
ΔΕΠ και στο Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος. Το τελικό σχήμα σε sql μορφή βρίσκεται στο
Παράρτημα.
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2.14.

Πληθύσμωση Βάσης Δεδομένων GRWeb και UniEvaluation

Πραγματοποιήθηκε νέα πληθύσμωση της βάσης δεδομένων από τις βάσεις GRWEB και UNIEvaluation.
Η νέα πληθύσμωση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν δοκιμαστικά τα δεδομένα
του νέου ακαδημαϊκού έτους. Σκοπός είναι τα καταχωρημένα δεδομένα να βοηθήσουν σε ελέγχους του
συστήματος.
Παράλληλα αναπτύχθηκε ο κατάλληλος κώδικας ώστε να γίνεται αυτόματα η πληθύσμωση της βάσης
δεδομένων. Έτσι κατά την σύνδεση του χρήστη στο σύστημα, γίνεται αυτόματα η πληθύσμωση
συγκεκριμένων πινάκων με τα στοιχεία του χρήστη, ενώ παράλληλα γίνεται εκκαθάριση των παλαιών
δεδομένων. Κατά τη διαδικασία αυτή, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνίας με την
κεντρική βάση δεδομένων, εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα.
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Οι πίνακες που αποθηκεύουν τα δεδομένα είναι :


modip_data_basic



modip_data_basic_year



modip_data_departments



modip_grade_statistics



modip_personal_data

Τα δεδομένα αυτών των πινάκων στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ώστε να γίνει η αυτόματη
συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων.
Επίσης έχουν δημιουργηθεί και οι παρακάτω πίνακες προκειμένου να υλοποιηθεί το σύστημα της
εξαγωγής των στατιστικών και των αναφορών και των Απογραφικών Δελτίων.


modip_full_classes



modip_full_classTeachers



modip_full_departments

Για επιπλέον λειτουργίες του συστήματος χρησιμοποιούνται οι πίνακες:


system_start



year_inventory

Για την υλοποίηση του υποσυστήματος συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγή αναφορών των πινάκων
των παραρτημάτων των εκθέσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες:


custom_app03



custom_app04



custom_appendix_01



custom_appendix_02



custom_appendix_03
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custom_appendix_04



custom_appendix_05



custom_appendix_06



custom_appendix_07



custom_appendix_08



custom_appendix_09



custom_appendix_10



custom_appendix_11



custom_appendix_12



custom_appendix_13



custom_appendix_14



custom_appendix_15



custom_appendix_16



custom_appendix_17



custom_departments



custom_diplomas



custom_schools
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3. Στα
ατιστικά
ά Στοιχεία
α
3.1..Μέθοδοι εξαγωγής στατιστ
τικών στο
οιχείων
Η εξαγωγή των στατιιστικών στοιχχείων από τη
η βάση του Π
ΠΣ, έγινε με δ
δυο τρόπουςς.
α. Με δη
ημιουργία ερ
ρωτημάτων στη
σ βάση δεδ
δομένων καιι εξαγωγή σε excel
β. Με δη
ημιουργία εκκθέσεων μέσω του open ssource softw
ware JasperReeports (iRepo
ort)
Μελλο
οντικά η διαδ
δικασία θα γίνεται
γ
μόνο μέσω του JaasperReports και η ανάρ
ρτηση των στατιστικών
θα γίνετα
αι κατευθεία
αν στο ΠΣ.

3.2..Δημιουργ
γία ερωτη
ημάτων σ
στη βάση δεδομένω
ων και εξα
αγωγή σεε excel
Η μέθοδ
δος αυτή χρησιμοποιήθηκε για την εξξαγωγή όλωνν των δεδομέένων των απ
πογραφικών των μελών
ΔΕΠ, κυρ
ρίως λόγω το
ου όγκου τωνν δεδομένωνν. Η τελική μο
ορφή ήταν σ
σε EXCEL, ώσττε να είναι ευκολότερη
η επεξερ
ργασία των δ
δεδομένων α
από τις γραμμ
ματείες.

Δείγμα Σττατιστικών σεε EXCEL
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3.3..Δημιουργ
γία εκθέσ
σεων μέσω
ω του iRe
eport
Η μέθοδ
δος αυτή χρ
ρησιμοποιήθ
θηκε για τηνν εξαγωγή σ
στατιστικών στοιχείων, ό
όπως συμμεετοχή στην
συμπλήρ
ρωση απογρα
αφικών ανα τμήμα κ.α.
Η διαδικκασία περιλα
αμβάνει τη δημιουργία προτύπων
π
τα οποία αντλο
ούν και μορφ
φοποιούν τα
α δεδομένα
από τη βάση του ΠΣ. Μελλοντικά θα υλοπο
ή, ώστε να
οιηθεί αυτόματη διαδικκασία μέσω εξυπηρετητή
ά
ανάρττηση στο διαδ
δίκτυο.
γίνεται άμεση

Δείγμα Σττατιστικών σεε ireport
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Δείγμα Σττατιστικών σεε ireport

3.4..Αυτόματ
το σύστημ
μα εξαγωγ
γής αναφ
φορών καιι στατιστικών στο
οιχείων
Ολοκληρ
ρώθηκε η υλλοποίηση του
υ Υποσυστήμ
ματος αναφο
ορών και στα
ατιστικών στο
οιχείων για ττο γραφείο
ΜΟΔΙΠ κκαι τις ΟΜΕΑ
Α των Τμημάττων
Συγκεκριμένα παρέχχονται οι παρ
ρακάτω δυνα
ατότητες:
Α. Γραφεείο ΜΟΔΙΠ
1. Α
Αναφορά Απ
πογραφικώνν Μαθημάτω
ων του Ιδρύ
ύματος ανά
ά ακαδημαϊκκό έτος καιι εξάμηνο.
Ε
Εμφάνιση
λίίστας των μα
αθημάτων τη
ης συγκεκριμ
μένης περιόδ
δου, όπου απ
ποτυπώνεται αναφορά
τ Απογραφικών των Μαθημάτων
των
Μ
του Ιδρύματτος που υπο
οβλήθηκαν από
α τα μέλη ΔΕΠ. Στην
α
αναφορά
εμφανίζονταιι σε λίστα βασικά σττοιχεία διδά
άσκοντα και μαθήματο
ος. Επίσης
α
αναφέρετε
αν έχει γίννει υποβολή του απογρ
ραφικού δελλτίου. Στην περίπτωση που έχει
υ
υποβληθεί
α
απογραφικό δελτίο για μ
μάθημα, επιιτρέπεται η προβολή,
π
αννάκτηση και εκτύπωσή
τ
του.
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2. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημάτων Τμήματος ανά ακαδημαϊκό
έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου για το τμήμα,
όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του τμήματος που
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία
διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού
δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η
προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του.
3. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών του Ιδρύματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Ιδρύματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής
απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Ιδρύματος που
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην
περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση
και εκτύπωσή του.
4. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών Τμήματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Τμήματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής
απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος που
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην
περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση
και εκτύπωσή του.
5. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του
Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα.
6. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του
Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα.
7. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος ανά
ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ
και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα.
8. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά
ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ
και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα.
9. Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείο pdf με τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης τους.
Β.ΟΜΕΑ Τμημάτων
1. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημάτων του Τμήματος ανά
ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου
για το τμήμα, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του τμήματος
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία
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2.

3.

4.

5.

διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού
δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η
προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του.
Αναφορά Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Τμήματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής
απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος που
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην
περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση
και εκτύπωσή του.
Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του
Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα.
Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά
ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ
και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα.
Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείο pdf με τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης τους.
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4. Λειτουργία Υπηρεσίας
Κατά τη πιλοτική λειτουργία του συστήματος υλοποιήθηκαν τρείς περίοδοι συμπλήρωσης Εξαμηνιαίων
Απογραφικών Δελτίων Μαθημάτων και δύο περίοδοι Ατομικών Απογραφικών Δελτίων μέλους ΔΕΠ.
Συγκεκριμένα συμπληρώθηκαν απογραφικά για τις περιόδους:
Εξαμηνιαίο Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος





Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013
Χειμερινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014
Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014
Χειμερινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015

Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ



Ημερολογιακού έτους 2012
Ημερολογιακού έτους 2013

Πριν από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε περιόδου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
ενέργειες έναρξης του συστήματος:








Ενεργοποίηση φόρμας σύνδεσης.
Ορισμός ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνου
Άντληση συνολικών ενημερωμένων δεδομένων από το γραμματειακό πληροφοριακό σύστημα
της Cardisoft
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής
Ενεργοποίηση διαδικασίας υποβολής Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος
Ενεργοποίηση διαδικασίας υποβολής Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ
Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους διδάσκοντες που είχαν
ανάθεση στην περίοδο πραγματοποίησης της

Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:





Εξυπηρέτηση χρηστών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (λογαριασμός ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου modip-help@uom.gr), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε και
τηλεφωνική επικοινωνίας.
Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος υπενθύμισης της διαδικασίας υποβολής
στους διδάσκοντες για τους οποίους εκκρεμή η καταχώρηση απογραφικών.
Έλεγχος ομαλής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.
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Από τις περιόδους πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος καταγράφηκαν τα παρακάτω ποσοστά
συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού στη διαδικασία συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων και
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή κινήθηκε σε όλες τις περιόδους στα ίδια επίπεδα.
Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίου Μαθήματος

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2012-2013

ΕΑΡΙΝΟ

69,7

2013-2014

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

68,4

2013-2014

ΕΑΡΙΝΟ

67,9

2014-2015

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

69,3

Ατομικά Απογραφικά Δελτία Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2012

55,2

2013

46,2

Η τελική πιλοτική υποβολή με την ταυτόχρονη μετάβαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ
στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνει κατά τη διάρκεια των
ακόλουθων περιόδων και θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης του Πληροφοριακού
Συστήματος ΜΟΔΙΠ:
Εξαμηνιαίο Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος


Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015

Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ


Ημερολογιακού έτους 2014
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1. Γλωσσάριο

ΑΑ
ΑΔ
ΑΜ
ΔΕΠ
ΕΕΑ
ΕΕΑΑΜ
ΕΕΕΑΜ
ΕΦ
ΚΥΔ
ΜΟΔΙΠ
ΜΠΣ
ΟΜΕΑ
ΠΑΜΑΚ
ΠΣ

Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ
Απογραφικό Δελτίο
Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας
Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης Ακαδημαϊκής Μονάδας
Ερωτηματολόγιο Φοιτητών για εξαμηνιαίο μάθημα
Κέντρο Υπολογιστών Δικτύου ΠαΜακ
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πληροφορικό Σύστημα
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2. Παράρτη
ημα
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