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• H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή και λειτουργεί από το 2006. 

• Σε επίπεδο Ιδρυμάτων δημιουργή-
θηκαν οι Μοναδες Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και σε 
επίπεδο Ακαδημαϊκών Τμη-
μάτων οι Ομάδες Εσωτερικής
Αξιολόγησης.
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Αρχή και Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας

ΑΔΙΠ

ΜΟΔΙΠ

ΟΜΕΑ ΟΜΕΑ

ΜΟΔΙΠ

ΟΜΕΑ



• Πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας (22 
Πανεπιστήμια και 14 ΤΕΙ), από τον Οκτώβριο του 2015 έως 
τον Ιούλιο του 2016. 

• Η υποβολή των τελικών εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων, 
στην ΑΔΙΠ, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

• Τα Ιδρύματα αξιολογήθηκαν ως προς:
▫ τη στρατηγική τους, 
▫ την ερευνητική πολιτική τους
▫ τις υποδομές, τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και τις 

υπηρεσίες τους, καθώς και
▫ τα Προγράμματα Σπουδών (όλων των κύκλων) τους. 

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 4

Εξωτερική Αξιολόγηση 



• Δεν ήταν η συγκριτική αξιολόγηση ή η κατάταξη των 
Ιδρυμάτων, αλλά 

• η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και η 
επισήμανση των θετικών και αρνητικών σημείων, με 
στόχο να:
▫ βοηθήσει τα Ιδρύματα στον εντοπισμό αδυναμιών και
▫ να υποστηρίξει τη βελτίωσή τους και
▫ να προετοιμάσει τα Ιδρύματα για τη διαδικασία 

πιστοποίησης
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Σκοπός Εξωτερικής Αξιολόγησης



Σχέδιο Δράσης 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Τι αναμένουμε να 

πετύχουμε;)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟ-
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Πότε;)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

(Ανθρώπινο δυναμικό,
οικονομικοί πόροι,

υλικά κ.α.)

1. Profile of the Institution under evaluation:

1.1 Institutional Governance, Leadership and Strategy:

Recommendation 
1.1.1
Recommendation 
1.1.2
…
1.2 Strategy for Study Programs:

Recommendation 
1.2.1
...

2. Internal System of Quality Assurance

Recommendation 
2.1.1
…
2.3 Design, approval, monitoring and evaluation of the study programs and degrees awarded:

Recommendation 
2.3.1
....

2.5 Quality Assurance as regard the teaching staff



Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση

Ο ρόλος της Πιστοποίησης
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Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ
• Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης 

ποιότητας με συγκεκριμένα και προκαθορισμένα 
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (και δείκτες) τα 
οποία είναι:
▫ διεθνώς αποδεκτά 
▫ δημοσιοποιημένα
▫ εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες 

Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον ΕΧΑΕ.
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Τι είναι η Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση

Presenter
Presentation Notes
ΕΧΑΕ



• Η παροχή διαβεβαίωσης ότι:
1. τα Ιδρύματα διαθέτουν Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας και ακολουθούν 
διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης,

2. τα Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων 
ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας 
που περιλαμβάνονται στο πρότυπο της ΑΔΙΠ.

• Η προώθηση της δημόσιας λογοδοσίας και 
διαφάνειας.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 9

Σκοπός της Πιστοποίησης

Presenter
Presentation Notes
και τις κατευθυντήριες αρχές του ΕΧΑΕ



Εσωτερική Αξιολόγηση 
(σε ετήσια βάση)

Εξωτερική Αξιολόγηση
(από επιτροπή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων)
(κάθε 4 χρόνια)

• Εστιάζει στην ανάπτυξη μιας εσωτερικής 
κουλτούρας ποιότητας.

• Περιλαμβάνει παρακολούθηση του 
βαθμού επίτευξης/κάλυψης των 
συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης.

• Οδηγεί σε λήψη αποφάσεων για 
προληπτικές ή βελτιωτικές ενέργειες.

• Προετοιμάζει το Ιδρυμα ή τα Τμήματα 
για την Εξωτερική Αξιολόγηση

• Εξετάζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο 
πιστοποίησης.

• Οδηγεί σε συστάσεις για βελτίωση, 
αλλαγή και επανασχεδίαση.
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Αλληλεπίδραση Αξιολόγησης -
Πιστοποίησης

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ ή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών



Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ Ιδρυμάτων
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Σε επίπεδο Ιδρύματος ελέγχονται:
• το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
• οι διαδικασίες και τα εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης που έχει 

αναπτύξει η ΜΟΔΙΠ για τη διασφάλιση της ποιότητας:
▫ στα Προγράμματα Σπουδών, 
▫ στη διαχείριση πόρων και υποδομών, 
▫ στην εκπαίδευση, στη διδασκαλία και στην έρευνα
▫ στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές και 
▫ στη δημοσιοποίηση πληροφορίας (κυρίως μέσω των site του 

Ιδρύματος και των Τμημάτων). 
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Πιστοποίηση ΕΣΔΠ Ιδρύματος



• Όραμα-> Αποστολή-> 
Στρατηγική

• Πολιτική Ποιότητας
• Στοχοθεσία Ποιότητας
• Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης 
Ποιότητας
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Πιστοποίηση ΕΣΔΠ Ιδρυμάτων -
Προαπαιτούμενα Στρατηγικοί Στόχοι 

Πανεπιστημίου 
Πειραιώς

η παραγωγή, διάδοση και εφαρμογή
γνώσης αιχμής, η διεύρυνση των 

οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 
επιστημονικών πεδίων του και η συνεχής 

προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών 
του στις επιστημονικές εξελίξεις και στις 

ανάγκες της κοινωνίας, με προσήλωση στις 
αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, 

η παροχή υψηλού επιπέδου 
πανεπιστημιακής παιδείας και εκπαίδευσης 

στους φοιτητές του,

η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
η ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, 
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να 

πετύχουν οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το 
διοικητικό προσωπικό του,

η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, 
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση και 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας, καθώς και στην 

εντονότερη διασύνδεση της εφαρμοσμένης 
έρευνας με την παραγωγή,

η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση με 
επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών 

δικτυώσεων και των στρατηγικών 
συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και άλλους 
φορείς, συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις 
στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό 

χώρο και συμμετέχοντας ενεργά στις 
προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής 
κοινότητα για ανάπτυξη και ευημερία,

η αναβάθμιση και η επέκταση υποδομών και 
υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου 

υλικοτεχνικού περιβάλλοντος και την 
αποδοτικότερη λειτουργία του Ιδρύματος,

η ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την 
τοπική κοινωνία και η ενίσχυση του 

κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του 
Ιδρύματος, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών 

συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και 
μέσω της υιοθέτησης και προώθησης των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής.
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Σύστημα Διακυβέρνησης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διοίκηση Ιδρύματος
Εγκρίνουν τη Στρατηγική 

του Ιδρύματος και την 
Πολιτική Ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων 
και των στόχων της

Υπηρεσίες
Υλοποιούν τις 

διεργασίες, 
υποστηρίζουν την 

επίτευξη των στόχων

ΜΟΔΙΠ
Σχεδιάζει το ΕΣΔΠ, 

εκπονεί την εσωτερική 
αξιολόγηση, ανασκοπεί, 
παρακολουθεί στόχους 
ποιότητας, οργανώνει 

την εξωτερική 
αξιολόγηση

Ομάδες 
στόχοι/Εμπλεκόμενοι

Ανατροφοδοτούν την 
εσωτερική αξιολόγηση

ΟΜΕΑ
Συνεργάζονται με 

ΜΟΔΙΠ, θέτουν στόχους 
ποιότητας σε επίπεδο 

Τμήματος, συμμετέχουν 
στην εσωτερική 

αξιολόγηση 

ΕΣΔΠ, Στοχοθεσία Ποιότητας, παρακολούθηση δεικτών, 
διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης, 

ανασκόπηση και επαναπροσδιορισμός στόχων ποιότητας 
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• Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με: 
▫ τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος 
▫ τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της 

διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του 
Ιδρύματος.

• Η Πολιτική Ποιότητας 
▫ δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων
▫ γνωστοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους
▫ αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων του Ιδρύματος.

• Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό) αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την Πολιτική Ποιότητας του 
Ιδρύματος, καθώς και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες του ΕΣΔΠ.
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Πολιτική Ποιότητας

Presenter
Presentation Notes
Η δέσμευση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής της στην διαμόρφωση των στόχων και μέσω της κοινοποίησης της Δήλωσης ποιότητας σε όλους τους συμμετέχοντες. 



Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς:
• Οι στόχοι ποιότητας είναι στενά συνυφασμένοι με τους στόχους της 

Στρατηγικής του Ιδρύματος
• Εξειδικεύονται ανά στρατηγικό και ειδικό στόχο, καλύπτοντας το σύνολο 

της δραστηριότητας και λειτουργίας του Ιδρύματος, εξυπηρετώντας 
ταυτόχρονα τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

• Η στοχοθεσία περιλαμβάνει συνδυασμό δεικτών, οι οποίοι είναι:
▫ Δείκτες ποιότητας ΟΠΕΣΠ για τις ακαδημαϊκές και διοικητικές δραστηριότητες 

του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών μονάδων (τμημάτων) και των 
προγραμμάτων σπουδών. 

▫ Δείκτες επιδόσεων για την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του 
Ιδρύματος, συνδεόμενοι με τους στόχους ποιότητας. 

▫ Δείκτες ποιότητας για την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του ΕΣΔΠ
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Θέσπιση Στόχων Ποιότητας (1/2)



Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι δείκτες αυτοί αφορούν :
▫ στο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό έργο
 στην εφαρμογή φοιτητοκεντρικής προσέγγισης

▫ στο ερευνητικό έργο
▫ στο ανθρώπινο δυναμικό
▫ στη διοικητική λειτουργία και τις υπηρεσίες
 στη χρηματοδότηση
 στις υποδομές (κτιριακές, εξοπλισμός, αξιοποίηση ΤΠΕ, περιβάλλον, 

ασφάλεια εργασία)
▫ στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση 
 στις συνεργασίες
 στην παρακολούθηση της διεθνούς κατάταξης του Πανεπιστημίου
 στη δημοσιότητα 
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Θέσπιση Στόχων Ποιότητας (2/2)



Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών
• Καθορισμός Στόχων
• Συλλογή δεδομένων 

▫ Αναφορές/Εκθέσεις / Έρευνες πεδίου (ερωτηματολόγια)
▫ Πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος 
▫ Πληροφοριακά Συστήματα των οποίων την αρμοδιότητα έχουν άλλοι φορείς (πχ. ΟΠΕΣΠ) 

• Μέτρηση
▫ Η μέτρηση των δεικτών που παρακολουθούν την ποιότητα και τη στρατηγική του Ιδρύματος και των 

Τμημάτων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.
▫ Για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του 

ΕΣΔΠ χρησιμοποιούνται επιπλέον δείκτες αποτελεσματικότητας.
• Ανάλυση

▫ Η ΜΟΔΙΠ και οι ΟΜΕΑ χρησιμοποιούν μετρήσεις και αποδίδουν με στατιστικές αναλύσεις και 
απεικονίσεις, όπως ιστογράμματα και διαγράμματα, τα αποτελέσματα για αξιολόγηση. 

▫ Αναλύουν τα ποιοτικά στοιχεία από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι φοιτητές/απόφοιτοι.
• Βελτίωση

▫ Εξέταση των αιτιών αποκλίσεων και μη επίτευξης των στόχων (παρακολούθηση βαθμού επίτευξης 
της στοχοθεσίας των δεικτών) 

▫ Εισήγηση για τη λήψη μέτρων ή διορθωτικών ενεργειών (διαδικασία συνεχούς βελτίωσης)
• Έλεγχος

▫ Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη ΜΟΔΙΠ  για την εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής των 
διορθωτικών ενεργειών και τη διαπίστωση της βελτίωσης. 
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• Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης καταγράφονται σε 
εσωτερικές αναφορές που συντάσσει η ΜΟΔΙΠ, όπου 
σημειώνονται οι ενδεχόμενες αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις με 
το πρότυπο, οι οποίες κοινοποιούνται (όπου απαιτείται) στους 
ενδιαφερομένους. 

• Oι αποφάσεις του Ιδρύματος του μπορεί να περιλαμβάνουν 
ενέργειες σχετικές με:
▫ Τη βελτίωση του ΕΣΔΠ και των διεργασιών του
▫ Τη βελτίωση των ΠΣ
▫ Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές
▫ Την αναθεώρηση κατανομής πόρων
▫ Την καθιέρωση νέων στόχων ποιότητας κ.λπ.
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Εσωτερική Αξιολόγηση



• Η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων 
σπουδών (ΠΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του 
νέου ΕΣΔΠ, διενεργήθηκε σε 8 ακαδημαϊκά τμήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη 
▫ τα στοιχεία και τις αναφορές του ΟΠΕΣΠ για τα ΠΣ, 
▫ το σχέδιο δράσης (έκθεση προόδου) που συνέταξαν τα 

Τμήματα (σχετικά με την κάλυψη των συστάσεων της 
τελευταίας εξωτερικής τους αξιολόγησης) 

▫ το ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών, που διαμορφώθηκε από τη ΜΟΔΙΠ. 
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Εσωτερική Αξιολόγηση



• Το ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης αναπτύχθηκε για τη συλλογή στοιχείων, τον έλεγχο 
συμμόρφωσης με το πρότυπο της ΑΔΙΠ και τον εντοπισμό των αδυναμιών σχετικών με την 
ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών. Περιλάμβανε ερωτήματα σχετικά με:
Α) Την πολιτική ποιότητας και τη στοχοθεσία τους.

Β) Το σχεδιασμό τους (π.χ. επικαιροποίηση περιεχομένου, δόμηση με το σύστημα των πιστωτικών 
μονάδων, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κτλ.).

Γ) Το βαθμό και την έκταση κάλυψης της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης στο δίπτυχο διδασκαλία-μάθηση 
και αξιολόγηση των φοιτητικών επιδόσεων.

Δ) Τον προσδιορισμό κανονιστικού πλαισίου για τη φοίτηση και την περάτωσή της (π.χ. κανονισμός 
προπτυχιακών σπουδών, κινητικότητας, πρακτικής άσκησης κτλ.).

Ε) Το βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων ποιότητας για το διδακτικό προσωπικό.

ΣΤ) Τους μαθησιακούς πόρους και τις εν γένει φοιτητικές παροχές.

Ζ) Τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών για την ποιότητα του ΠΠΣ

Η) Την ποιότητα και τους τρόπους επίτευξης της δημόσιας πληροφόρησης.
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Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΣ
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Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΣ



Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση
Πιστοποίηση Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ)
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Τα ΠΠΣ ελέγχονται ως προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

2. Σχεδιασμός και Έγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών

3. Εφαρμογή Φοιτητο-κεντρικής Μάθησης, Διδασκαλία και
Αξιολόγηση

4. Εισαγωγή Φοιτητών, Στάδια Φοίτησης, Αναγνώριση
Σπουδών και Λήψη Πτυχίου

5. Διασφάλιση Ποιότητας Διδακτικού Προσωπικού

6. Μαθησιακοί Πόροι και Φοιτητική Στήριξη

7. Διαχείριση Πληροφοριών: Συλλογή, ανάλυση και χρήση

8. Δημόσια Πληροφόρηση

9. Συνεχής Παρακολούθηση και Περιοδική Εσωτερική
Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών

10. Περιοδική Εξωτερική Αξιολόγηση των ΠΠΣ
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Απαιτήσεις Πιστοποίησης ΠΠΣ



Πολιτική Ποιότητας
(Πρότυπο ΑΔΙΠ)
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Τα Τμήματα δεσμεύονται να εφαρμόσουν διαδικασίες, που θα 
διασφαλίζουν:
 την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης των ΠΣ
 την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του 
διδακτικού έργου
 την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού 
έργου 
 τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
 το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων 
στην αγορά εργασίας
 την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών και 
ακαδημαϊκών).
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Σχεδίαση και Επικαιροποίηση ΠΠΣ 
(Πρότυπο ΑΔΙΠ)
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Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών
(ΟΜΕΑ Τμήματος ΟΔΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς)

Σαφήνεια 
Μαθησιακών 

Στόχων & 
Αποτελεσμάτων

Ενσωμάτωση της 
Καινοτομίας στη 
Μάθηση και τη 

Διδασκαλία

Ενίσχυση της 
Εξάσκησης και 

Ενασχόλησης του 
Φοιτητή μέσω της 

Ενεργητικής 
Συμμετοχής στην 

Εκπαιδευτική 
Διαδικασία

Ενδυνάμωση της 
Ανατροφοδότησης 

από και προς το 
Διδάσκοντα

Αναβάθμιση των 
Γνώσεων, 

Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων που 

Συνδέονται με την 
Εφαρμοσμένη 
Έρευνα και την 

Προώθηση στην 
Απασχόληση

Περιγράμματα για 
όλα τα μαθήματα
•Γνώσεις
•Δεξιότητες
•Ικανότητες

Καινοτόμες 
εκπαιδευτικές 

μέθοδοι

Συζήτηση 
Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Μελέτες Περίπτωσης
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Ομάδες εργασίας
Αυτοαξιολόγηση

• Αξιολόγηση
• Ώρες Γραφείου

• Ερευνητική 
Εργασία

• Πρακτική 
Άσκηση



• Η ΟΜΕΑ του Τμήματος παρακολουθεί και αξιολογεί το ΠΣ σε σχέση με:
▫ Την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων
▫ Τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων και τις ανάγκες των φοιτητών 
▫ Τον όγκο εργασίας, πορείας και ολοκλήρωσης των φοιτητικών σπουδών
▫ Τις επιδόσεις των φοιτητών
▫ Τα δεδομένα των αποφοίτων και το βαθμό ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα 

σπουδών 
▫ Το μαθησιακό περιβάλλοντος και τις υποστηρικτικές παροχές

• Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της εσωτερικής αξιολόγησης, τις εξελίξεις 
στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύει το Τμήμα, τις αλλαγές στην αγορά, 
τις συστάσεις των επααγγελμτικών φορέων, η ΟΜΕΑ: 
▫ (α) διαπιστώνει την ανάγκη υιοθέτησης αλλαγών στο ΠΠΣ και 
▫ (β) κινεί μια διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής τους. 

• Επιπλέον η ΟΜΕΑ του Τμήματος παρακολουθεί και αναθεωρεί τη Στοχοθεσία.
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Παρακολούθηση και αξιολόγηση ΠΣ



Δέσμευση για Συνεχή Βελτίωση

ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Πειραιώς
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