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Νομικό Πλαίςιο λειτουργίασ ΜΟ.ΔΙ.Π.

1) Νόμοσ 4009 - (Άρθρο 14 & Κεφάλαιο Ι) (ΦΕΚ Α’ 195-6/9/2011)
Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
2) Νόμοσ 3848 - (Άρθρο 38) (ΦΕΚ Α’ 71-19/5/2010)
Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ
ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ.
3) Νόμοσ 3794 - (Άρθρο 28) (ΦΕΚ Α’ 156-4/9/2009)
φκμιςθ κεμάτων του πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και
άλλεσ διατάξεισ.
4) Νόμοσ 3577-(Άρθρο 13) (ΦΕΚ Α’ 130-8/6/2007)
Δθμιουργία Φορζα Διαχείριςθσ Ολοκλθρωμζνου Ρρογράμματοσ Δια βίου Μάκθςθσ, ρφκμιςθ
κεμάτων ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και φορζων εποπτείασ Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων και άλλεσ διατάξεισ.
5) Νόμοσ 3549 (ΦΕΚ Α’ 69-20/3/2007)
Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ δομι και λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν
Ιδρυμάτων.
6) Νόμοσ 3374 (ΦΕΚ Α’ 189-2/8/2005)
Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Σφςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ
πιςτωτικϊν μονάδων – Ραράρτθμα Διπλϊματοσ
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Άρθρο 1
Σκοπόσ και Διαδικαςίεσ Συγκρότηςησ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

1. Η αξιολόγθςθ αποτελεί τθ βάςθ για τθν περαιτζρω ανφψωςθ του επιπζδου του ςυνολικοφ
παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και
τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργικότθτασ και αποδοτικότθτάσ του. Βαςικόσ ςτόχοσ των διαδικαςιϊν
αξιολόγθςθσ είναι θ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου που επιτελοφν τα
ακαδθμαϊκά Τμιματα του Ιδρφματοσ και θ αντιμετϊπιςθ των δυςλειτουργιϊν που
διαπιςτϊνονται ςε ςχζςθ με τθ φυςιογνωμία, τουσ ςτόχουσ και τθν αποςτολι τουσ. Για τον λόγο
αυτό ςτο Κδρυμα λειτουργεί Μονάδα Διαςφάλιςησ τησ Ποιότητασ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.) θ οποία λειτουργεί
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ πρακτικζσ, ιδίωσ εκείνεσ του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ, και τισ αρχζσ και κατευκφνςεισ τθσ ΑΔΙΡ.
2. Η ΜΟ.ΔΙ.Π Π.Δ.Μ. (Μονάδα Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ
Μακεδονίασ) αποτελεί δομι του Ιδρφματοσ που ζχει ωσ ςκοπό τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό και
τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν Αξιολόγθςθσ και Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςε πλιρθ εναρμόνιςθ
και ςυμφωνία με τισ απαιτιςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου που ιςχφει ςτθν Ελλάδα (Ν. 3374/2005).
3. Η ΜΟ.ΔΙ.Ρ Ρ.Δ.Μ. χαράςςει τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ για τθ διαςφάλιςθ Ροιότθτασ και
διαμορφϊνει τθν πολιτικι και τισ ςυναφείσ διαδικαςίεσ που αποςκοποφν ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ, με τθ ςυνδρομι του ςυνόλου των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ αλλά και
ενδιαφερόμενων κοινωνικϊν ομάδων. Η ςτρατθγικι, θ πολιτικι και οι διαδικαςίεσ για τθ
διαςφάλιςθ Ροιότθτασ δθμοςιοποιοφνται ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. Ρ.Δ.Μ. και ςυνιςτοφν
δθλϊςεισ - δεςμεφςεισ που αναφζρονται:
(α) ςτθ ςχζςθ μεταξφ διδαςκαλίασ και ζρευνασ ςτο ΡΔΜ,
(β) ςτθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ ςε κζματα ποιότθτασ και κανόνων,
(γ) ςτθν οργάνωςθ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ ΔΡ,
(δ) ςτισ ευκφνεσ των Τμθμάτων, των Σχολϊν και άλλων οργανωτικϊν μονάδων, αλλά και
των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςε κζματα ΔΡ,
(ε) ςτθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθν ΔΡ,
(ςτ) ςτουσ τρόπουσ εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και ανακεϊρθςθσ τθσ πολιτικισ ΔΡ.
4. H αξιολόγθςθ ςυνίςταται:
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(α) ςτθ λεπτομερι περιγραφι και ςυςτθματικι καταγραφι των διαδικαςιϊν των
ακαδθμαϊκϊν Τμθμάτων και Υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ,
(β) ςτθν τεκμθριωμζνθ αποτίμθςθ και ανάδειξθ του επιτελοφμενου ζργου με τθ χριςθ
αντικειμενικϊν κριτθρίων και
(γ) ςτθν ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ςτο διδακτικό,
ερευνθτικό και κάκε άλλο ζργο του Ρανεπιςτθμίου.
5. Τα κριτιρια και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιεί και παρακολουκεί αναφζρονται
βάςθ του ανωτζρω κεςμικοφ πλαιςίου ςτουσ εξισ τζςςερισ άξονεσ:
(α) την ποιότητα του διδακτικοφ ζργου,
(β) την ποιότητα του ερευνητικοφ ζργου,
(γ) την ποιότητα των προγραμμάτων ςπουδών, και
(δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεςιών (διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, φοιτθτικισ μζριμνασ,
υποδομϊν ΤΡΕ, διαφάνειασ ςτθ διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων, κ.λπ.).
6. Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ και τα μζτρα που κα λαμβάνονται για τθ διαςφάλιςθ και
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του επιτελοφμενου ζργου κα δθμοςιοποιοφνται με τον πλζον πρόςφορο
τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ευρφτερθ δυνατι διαφάνεια του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ. Τα
ςυμπεράςματα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ αναδεικνφουν το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων του
Ιδρφματοσ, τα επιτεφγματα, αλλά και τισ αδυναμίεσ που απαιτοφν βελτιϊςεισ. Πςεσ βελτιϊςεισ
είναι εφικτζσ ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ Τμιματοσ είναι υποχρζωςθ των μελϊν του να τισ
επιδιϊξουν. Για βελτιϊςεισ που υπερβαίνουν τισ δυνατότθτεσ του Τμιματοσ επιλαμβάνεται θ
διοίκθςθ του Ρανεπιςτθμίου, ενϊ για εκείνεσ που ξεπερνοφν και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ διοίκθςθσ
αναλαμβάνει θ Ρολιτεία.

7. Στθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ υπόκεινται ξεχωριςτά τα ακαδθμαϊκά Τμιματα του
Ρανεπιςτθμίου και δια μζςου αυτϊν ςυνολικά το Κδρυμα. Ειδικότερα αξιολογοφνται τα
προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν, κακϊσ και οι λοιπζσ υπθρεςίεσ που
υποςτθρίηουν το εκπαιδευτικό, εργαςτθριακό και ερευνθτικό ζργο των ακαδθμαϊκϊν Τμθμάτων
και εν γζνει του Ιδρφματοσ.
8. Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και
εφόςον υπάρξει με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου και απαρτίηεται από:
(α) τον Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν υποκζςεων ι άλλον κακθγθτι του ΡΔΜ που ορίηεται με
απόφαςθ τθσ ΔΕ ι τθσ Συγκλιτου, ωσ Ρρόεδρο,
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(β) πζντε μζλθ ΔΕΡ, ζνα από κάκε τμιμα του ΡΔΜ που ορίηονται από τθν ΔΕ ι από τθ Σφγκλθτο,
(γ) ζνα κοινό εκπρόςωπο του λοιποφ επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ, που ορίηεται με
εκλογι από το ςφνολο των υπθρετοφντων ςτισ κατθγορίεσ αυτζσ μετά από πρόςκλθςθ του
προζδρου τθσ ΔΕ ι του Ρρφτανθ. Μζχρι να προκθρυχκοφν οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ
εκπροςϊπου του λοιποφ επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ και προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ ιςότιμθ ςυμμετοχι των επιμζρουσ κατθγοριϊν ο πρόεδροσ τθσ ΔΕ ορίηει ζναν
εκπρόςωπο από κάκε κατθγορία προςωπικοφ με δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
αντίςτοιχθσ κατθγορίασ προςωπικοφ, ωσ εξισ: ζναν εκπρόςωπο του διοικθτικοφ προςωπικοφ,
ζναν εκπρόςωπο του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.), ζναν εκπρόςωπο του
Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Ρ.), ζναν εκπρόςωπο του Ειδικοφ Τεχνικοφ
Εργαςτθριακοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Τ.Ε.Ρ.).
(δ) ζνα εκπρόςωπο των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν, που ορίηεται από τουσ φοιτθτζσ που
εκπροςωποφνται ςτθν ΔΕ ι από φοιτθτζσ μζλθ τθσ Συγκλιτου και
(ε) ζνα εκπρόςωπο των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και υποψθφίων διδακτόρων, που ορίηεται με
εκλογι από το ςφνολο των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
9. Η κθτεία των μελϊν τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ είναι τετραετισ. Οι εκπρόςωποι των
φοιτθτϊν ορίηονται για ετιςια κθτεία.
10. Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τθ Γραμματεία τθσ, θ οποία
υπάγεται απ’ ευκείασ ςτον Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων ι ςτον πρόεδρο τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ
εφόςον είναι διαφορετικά πρόςωπα και επιςτθμονικά από τθν Ομάδα Επιςτθμονικισ
Υποςτιριξθσ (ΟΕΡΥ). Με απόφαςθ του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων θ οποία
επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ ορίηεται ζνα μζλοσ του Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ του
Ιδρφματοσ ωσ Γενικόσ Συντονιςτισ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ, και ζνα ακόμθ μζλοσ τθσ ανωτζρω κατθγορίασ
προςωπικοφ ωσ Υπεφκυνοσ/θ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ. Επίςθσ, θ ΜΟ.ΔΙ.Ρ υποςτθρίηεται από
δφο εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (ζναν με αντικείμενο τθν διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του
ζργου και ζναν με αντικείμενο τθν ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ)
ςτθν πράξθ με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Ρ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ», ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», που ςυγχρθματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εκνικοφσ πόρουσ.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητεσ ΜΟΔΙΠ - ΠΔΜ
1. Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
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(α) τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ, ςτρατθγικισ και των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθ
ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου και των υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ, που αποτελεί το
εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ,
(β) τθν οργάνωςθ, λειτουργία και ςυνεχι βελτίωςθ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ
ποιότθτασ του Ιδρφματοσ,
(γ) το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων
και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ κατά τθ διενζργεια εκ μζρουσ τουσ τθσ εςωτερικισ
τουσ αξιολόγθςθσ κακϊσ και με τισ για το ςκοπό αυτό ςυγκροτοφμενεσ Ομάδεσ Εςωτερικισ
Αξιολόγθςθσ ι Ειδικζσ Ομάδεσ Αξιολόγθςθσ,
(δ) τθν παρακολοφκθςθ τον ςυντονιςμό και επιμζλεια τθσ ζγκαιρθσ ςφνταξθσ και υποβολισ κατ’
ζτοσ των εςωτερικϊν εκκζςεων των ακαδθμαϊκϊν μονάδων του Ρανεπιςτθμίου, οι οποίεσ
προβλζπονται ςτο άρκρο 2 § 5 ν. 3374/2005.
(ε) τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ των
προγραμμάτων ςπουδϊν και του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του
Ιδρφματοσ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν, κατευκφνςεων και οδθγιϊν τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ τθσ
Ροιότθτασ (ΑΔΙΡ) ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ.
(ςτ) τθν ςυγκζντρωςθ των εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και τθν διαβίβαςι τουσ ςτθν Αρχι
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ
(η) τθν ςφνταξθ κάκε διετία τθσ αντίςτοιχθσ εςωτερικισ ζκκεςθσ του Ρανεπιςτθμίου με βάςθ τισ
ετιςιεσ εκκζςεισ των Τμθμάτων και τθ διαβίβαςι τθσ ςτθν ΑΔΙΡ.
(θ) τθν ανατροφοδότθςθ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ
με τυχόν διαπιςτϊςεισ και παρατθριςεισ που προκφπτουν ςτθ διαδικαςία Εςωτερικισ
Αξιολόγθςισ τουσ, ϊςτε αυτζσ να εναρμονίηονται ςτθν Ρολιτικι και Στρατθγικι Διαςφάλιςθσ
Ροιότθτασ του Ιδρφματοσ και τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ να ανταποκρίνονται ςτα
ηθτιματα δεοντολογίασ – διαφάνειασ – ποιότθτασ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον υπό
δθμοςίευςθ Οργανιςμό του Ιδρφματοσ
(κ) τθν ανατροφοδότθςθ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ
με τυχόν παρατθριςεισ και ςυςτάςεισ που προκφπτουν ςτθ διαδικαςία Εξωτερικισ
Αξιολόγθςθσ/Ριςτοποίθςισ τουσ και τθ διαμόρφωςθ ςχεδίου δράςθσ, από κοινοφ με τισ εν λόγω
μονάδεσ, ενεργειϊν και διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ (follow up) που κρίνονται απαραίτθτεσ για
τθ κεραπεία τυχόν αδυναμιϊν
(ι) τθν υποβολι ςτθν ΔΕ ι ςτθ Σφγκλθτο ζωσ τισ 30.08. κάκε ζτουσ απολογιςτικι ζκκεςθ ςχετικά
με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ και το ζργο που επιτζλεςε.
(ια) Επιπρόςκετα και επιπλζον των ανωτζρω ζργο τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςησ Ποιότητασ είναι:
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1. Η προϊκθςθ και διάχυςθ πλθροφορίασ ςτθ διοίκθςθ του Ρανεπιςτθμίου ςχετικά με
τάςεισ, προοπτικζσ και πρακτικζσ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ.
2. Η αποκωδικοποίθςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ και θ εκπόνθςθ ςχεδίων και
προτάςεων προσ τα ςυλλογικά όργανα του Ιδρφματοσ ςε ςχζςθ με δράςεισ βελτίωςθσ τθσ
ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των άλλων υπθρεςιϊν.
3. Η διατιρθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων με τα ςτοιχεία των Ετθςίων Εκκζςεων Συγκεντρωτικϊν
Στοιχείων και των λοιπϊν ςτοιχείων Αξιολόγθςθσ από τα Τμιματα/ Ρρογράμματα/
Υπθρεςίεσ του πανεπιςτιμιου.
4. Η μελζτθ και παρουςίαςθ του επιπζδου των υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςτουσ
φοιτθτζσ ςε επίπεδο Ιδρφματοσ (Βιβλιοκικθ, Δικτυακζσ Υπθρεςίεσ, Γραφείο Διαςφνδεςθσ,
Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, Ακλθτικοί Χϊροι, Φοιτθτικι Μζριμνα κ.ά.)
5. Η διεξαγωγι ερευνϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα ςπουδϊν και υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ,
μεταξφ των αποφοίτων, εργοδοτϊν, οργανιςμϊν κ.ά.
6. Η διαςφάλιςθ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τακτικά επικαιροποιθμζνων, ςαφϊν,
ανταποκρινόμενων ςτουσ κοινοτικοφσ κανόνεσ για τθν πλθροφόρθςθ, τθ δθμοςιότθτα και
τθ διάχυςθ πλθροφοριϊν, τόςο ποςοτικϊν όςο και ποιοτικϊν, ςχετικά με τισ
δραςτθριότθτεσ και τα προγράμματα ςπουδϊν και τουσ τίτλουσ που προςφζρουν οι
ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ του Ιδρφματοσ.
7. Η διάχυςθ πλθροφοριϊν και τεχνικϊν/ πρακτικϊν που ςυνδζονται με τθ βελτίωςθ τθσ
παρεχόμενθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλων υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ,
με κάκε πρόςφορο μζςο
2. Το εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ και οι διαδικαςίεσ
υλοποίθςισ του κακορίηονται με απόφαςθ του Συμβουλίου, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ
του προζδρου τθσ ΔΕ ι του πρφτανθ και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακϊσ
και ςτον ιςτότοπο του Ιδρφματοσ. Τα ανωτζρω ανακεωροφνται το αργότερο κάκε ζξι ζτθ.
3. Για τουσ ωσ άνω ςκοποφσ θ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. ςυνεργάηεται με τθν ΑΔΙΡ, αναπτφςςει πλθροφοριακό
ςφςτθμα διαχείριςθσ των δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυςτθματικι
παρακολοφκθςθ και δθμοςιοποίθςθ ςτον ιςτότοπο του Ιδρφματοσ των ςχετικϊν με τθν
αξιολόγθςι του διαδικαςιϊν και των αποτελεςμάτων τουσ.
4. Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Ιδρφματοσ ορίηει τα κζματα ςχετικά με τθν οργάνωςθ,
λειτουργία και χρθματοδότθςθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ., κακϊσ και τισ ειδικότερεσ αρμοδιότθτζσ τθσ.
Άρθρο 3
Συνεδριάςεισ - Συναντήςεισ τησ ΜΟ.ΔΙ.Π
1. Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςυνεδριάηει φςτερα από πρόςκλθςθ που απευκφνει ςτα
μζλθ τθσ ο Ρρόεδρόσ τθσ.
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2. Η πρόςκλθςθ με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ διανζμεται ςτα μζλθ τθσ Μονάδασ
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ το αργότερο προ 48 ωρϊν. Στο ανωτζρω χρονικό διάςτθμα κα ζχουν
δικαίωμα και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ να υποβάλλουν κζματα που επικυμοφν να
ςυμπεριλθφκοφν ςτθν θμεριςια διάταξθ.
3. Στισ ςυνεδριάςεισ μετζχουν, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ο Γενικόσ Συντονιςτισ τθσ ΜΟ.ΔΙΡ, ο
Υπεφκυνοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Γραμματείασ, ο οποίοσ τθρεί και τα
πρακτικά των ςυνεδριάςεων.
4. Στισ ςυνεδριάςεισ μετζχουν κατόπιν προςκλιςεωσ μζλθ τθσ Ομάδασ Επιςτθμονικισ
Υποςτιριξθσ (ΟΕΡΥ) τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ, Ρρόεδροι και μζλθ των Ομάδων Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ
(ΟΜΕΑ) των τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου, ςτελζχθ και εκπρόςωποι των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν
του Ιδρφματοσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται θ ΜΟ.ΔΙ.Ρ.
5. Οι αποφάςεισ αναρτϊνται ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ.
6. Τθρείται βιβλίο πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. Τα πρακτικά τθσ κάκε ςυνεδρίαςθσ
υπογράφονται από όλα τα παρόντα ςτθ ςυνεδρίαςθ μζλθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ.
Άρθρο 4
Καθήκοντα Στελεχών τησ ΜΟ.ΔΙ.Π

Πλα τα μζλθ τθσ ΜΟΔΙΡ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και διενεργοφν τακτικζσ ςυνεδριάςεισ για τθ
ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Συντονίηουν τα μζλθ ΟΜΕΑ για τισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςτα τμιματα, αναδεικνφουν το ζργο που επιτελείται ςτο Κδρυμα,
καταγράφουν τισ αδυναμίεσ, προτείνουν μζτρα βελτίωςθσ ςτθ διοίκθςθ του Ιδρφματοσ και
βοθκοφν ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ειδικότερα:

1. Ο Γενικόσ Συντονιςτόσ τησ Μονϊδασ Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ:
(α) Είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ του Ρροζδρου και των μελϊν τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ, με τισ ΟΜΕΑ των
τμθμάτων, τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Επιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ (ΟΕΡΥ) και τθ Γραμματεία τθσ
ΜΟ.ΔΙ.Ρ, κακϊσ και με τισ υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτθμίου με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται θ ΜΟ.ΔΙ.Ρ.
(Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ, Τμιμα Μθχανογράφθςθσ, Γενικισ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ κ.α).
(β) Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων αξιολόγθςθσ των επιμζρουσ τμθμάτων του
Ιδρφματοσ, ςυνεργάηεται και επικοινωνεί με τισ ΟΜΕΑ, ςυμμετζχει ςτθ ςφνταξθ των Ενδιάμεςων
Εςωτερικϊν Εκκζςεων Διετίασ του Ιδρφματοσ, ενθμερϊνει τθ ΜΟ.ΔΙ.Ρ για κζματα, προβλιματα
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κ.α που προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ ςτο Κδρυμα, και
γενικότερα ςυντονίηει, υποςτθρίηει και ελζγχει τισ διαδικαςίεσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και
πιςτοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτο πλαίςιο των αρχϊν, κατευκφνςεων και οδθγιϊν
τθσ ΑΔΙΡ..
(γ) Συλλζγει τα απαραίτθτα ςτοιχεία και ςυγγράφει τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ για το Κδρυμα.
(δ) Συντάςςει και προτείνει ετιςιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματιςμό δράςεων, και είναι
υπεφκυνοσ για τθ ςφνταξθ του ετιςιου απολογιςμοφ δράςεων που υποβάλλεται ςτθ Σφγκλθτο.

2. Ο Υπεύθυνοσ Διοικητικόσ και Τεχνικόσ Υποςτόριξησ τησ Μονϊδασ
Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ:
(α) οργανϊνει τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ γραμματείασ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ που
κφριο ςτόχο ζχει τθν παραλαβι, ταξινόμθςθ και αρχειοκζτθςθ των ςτοιχείων και εκκζςεων που
αποςτζλλουν τα τμιματα και τθν γραμματειακι υποςτιριξθ των μελϊν τθσ Ομάδασ
Επιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ (ΟΕΡΥ) τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ
(β) επιμελείται τθν ανάδειξθ του ζργου που επιτελείται ςτο Κδρυμα και ςυντάςςει αναφορζσ για
μζτρα βελτίωςθσ
(γ) αποςτζλλει επιςτολζσ και ζγγραφα τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ προσ τα τμιματα και τισ ΟΜΕΑ, τισ υπθρεςίεσ
του Ρανεπιςτθμίου που ςυνεργάηονται ι /και ςυμμετζχουν ςτθν αξιολόγθςθ, διακινεί ςε
ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ πλθροφορικισ το υλικό που πρζπει να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα,
οργανϊνει τθν επικοινωνία με τθν Αρχι Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ΑΔΙΡ) και οργανϊνει
εκδθλϊςεισ και δράςεισ δθμοςιότθτασ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ
(δ) παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ, ςυγγράφει και τθρεί το βιβλίο πρακτικϊν.
Ειδικότερα, ςτισ αρμοδιότθτεσ του υπευκφνου Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ τθσ
Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ περιλαμβάνονται τα εξισ:
Α. να ενθμερϊνει ςωςτά και ζγκυρα τα μζλθ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ και καταγραφι του ζργου
που επιτελείται. Συγκεκριμζνα:
(α) Διδακτικό ζργο:



Ενθμζρωςθ φοιτθτϊν για αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου κάκε εξάμθνο
Ενθμζρωςθ διδαςκόντων για ςυμπλιρωςθ απογραφικϊν μακθμάτων κάκε εξάμθνο και
ενκάρρυνςθ αξιολόγθςθσ του από φοιτθτζσ

(β) Ερευνητικό ζργο:
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Ενθμζρωςθ, υπενκφμιςθ και ζλεγχοσ για ςυμπλιρωςθ και ςυνεχι ενθμζρωςθ του
ερευνθτικοφ ζργου

(γ) Προγράμματα ςπουδών



Ενθμζρωςθ αποφοίτων για αξιολόγθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν
Ενθμζρωςθ ςυνεργαηόμενων φορζων που απαςχολοφν/οφςαν
αξιολόγθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν

απόφοιτουσ

για

(δ) Λοιπζσ υπηρεςίεσ και υποδομζσ:




Ενθμζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (ΔΕΡ, ΕΔΙΡ, ΕΕΡ, ΕΤΕΡ, Ομότιμοι κακθγθτζσ,
Επίτιμοι διδάκτορεσ, Μόνιμο Διοικθτικό Ρροςωπικό, Αυτοαπαςχολοφμενοι με ςυμβάςεισ
ζργου, υποψιφιοι διδάκτορεσ, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ) για αξιολόγθςθ των κεντρικϊν
διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και υποδομϊν του Ιδρφματοσ
Ενθμζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (ΔΕΡ, ΕΔΙΡ, ΕΕΡ, ΕΤΕΡ, Ομότιμοι κακθγθτζσ,
Επίτιμοι διδάκτορεσ, Μόνιμο Διοικθτικό Ρροςωπικό, Αυτοαπαςχολοφμενοι με ςυμβάςεισ
ζργου, υποψιφιοι διδάκτορεσ, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, προπτυχιακοί φοιτθτζσ) για
αξιολόγθςθ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και υποδομϊν του κάκε τμιματοσ.

Η ενθμζρωςθ αυτι κα επιτυγχάνεται με:






Μαηικι αποςτολι e-mail ςτουσ αποδζκτεσ το οποίο προχποκζτει τθν τιρθςθ
ενθμερωμζνθσ ατηζντασ
Ανάρτθςθ ανακοινϊςεων ςε δικτυακοφσ τόπουσ (Ιδρφματοσ, τμθμάτων, μεταπτυχιακϊν
προγραμμάτων, ΜΟΔΙΡ)
Ενθμζρωςθ ςε ςχετικζσ θμερίδεσ/ςυνεδριάςεισ ςε ςυνεργαςία με μζλοσ ΔΕΡ τθσ ΜΟΔΙΡ
(π.χ. καλωςόριςμα πρωτοετϊν φοιτθτϊν, ςυνεδριάςεισ τμθμάτων για καλωςόριςμα νζων
διδαςκόντων)
Δθμιουργία ενθμερωτικϊν φυλλαδίων, αφιςϊν, πολυμζςων για τθν δθμοςιότθτα και
διάδοςθ του ζργου

Β. να ενθμερϊνει και υπενκυμίηει αξιόπιςτα και ζγκυρα τα μζλθ ΟΜΕΑ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
τουσ ςε κζματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Συγκεκριμζνα:





Ενθμζρωςθ και υπενκφμιςθ των μελϊν ΟΜΕΑ των τμθμάτων για ςυγγραφι και αποςτολι
ςτθ ΜΟΔΙΡ των ετιςιων εκκζςεων του τμιματοσ τουσ κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ
Ενθμζρωςθ και υπενκφμιςθ των μελϊν ΟΜΕΑ των τμθμάτων για ςυγγραφι και αποςτολι
ςτθ ΜΟΔΙΡ των εςωτερικϊν εκκζςεων αξιολόγθςθσ του τμιματοσ τουσ κάκε τετραετία.
Συλλογι και ζλεγχοσ πλθρότθτασ ετιςιων ςυγκεντρωτικϊν εκκζςεων, εκκζςεων
εςωτερικισ
Συντονιςμόσ των εργαςιϊν εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των τμθμάτων και του Ιδρφματοσ

Γ. να επικοινωνεί και να τθρεί τθν αλλθλογραφία με τθν ΑΔΙΡ
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Διαβίβαςθ εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ τμθμάτων ανά τετραετία και του Ιδρφματοσ
ανά διετία ςτθν ΑΔΙΡ (θλεκτρονικά και ζντυπα)
Ραραλαβι εκκζςεων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και αποςτολι ςτα τμιματα
Επικοινωνία για διευκρινίςεισ και προςανατολιςμό ςε κζματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ

Δ. να τθρεί το διοικθτικό φάκελο τθσ ΜΟΔΙΡ που επιγραμματικά περιλαμβάνει:






Ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία
Σφνολο Εκκζςεων Τμθμάτων και Ιδρφματοσ
Νομικό πλαίςιο
Ρρακτικά ςυναντιςεων τθσ ΜΟΔΙΡ
Ρρότυπα ζντυπα κ.ο.κ

Ε. να εκτελεί επιπρόςκετεσ εργαςίεσ διοικθτικισ φφςεωσ






Οργάνωςθ ςυναντιςεων ΜΟΔΙΡ (πρόςκλθςθ, κεματολογία, τιρθςθ και δθμοςιοποίθςθ
πρακτικϊν)
Ενθμζρωςθ δικτυακοφ τόπου ΜΟΔΙΡ
Τιρθςθ καταλόγου μελϊν ΟΜΕΑ, Ρρόεδρων, Γραμματειϊν, κ.ο.κ.
Επικουρικι ςυμμετοχι ςτισ εκκζςεισ Ιδρφματοσ
Οργάνωςθ θμερίδων, ςυνεδρίων κτλ για τθ δθμοςιότθτα του ζργου

3. Ο Υπεύθυνοσ Συντονιςμού και Υποςτόριξησ του πληροφοριακού
ςυςτόματοσ τησ ΜΟΔΙΠ
(α) αναπτφςςει, επικαιροποιεί και ενθμερϊνει το πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (Ρ.Σ.) τθσ ΜΟΔΙΡ
ςφμφωνα με τουσ δείκτεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
(β) ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία του Ρ.Σ.
(γ) ελζγχει τθ ςωςτι ενθμζρωςθ και οδθγίεσ των χρθςτϊν του Ρ.Σ.
(δ) ςυντάςςει αναφορά και ειςθγείται μζτρα βελτίωςθσ του Ρ.Σ.
(ε) ςυλλζγει πλθροφορίεσ για τθν ενθμζρωςθ του Ρ.Σ. και κακοδθγεί το υπεφκυνο ανάπτυξθσ του
Ρ.Σ.
(ςτ) ςυντονίηει τθ διαδικαςία διαςφνδεςθσ του ΡΣ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. με τα άλλα πλθροφοριακά
ςυςτιματα του Ρανεπιςτθμίου.
Ειδικότερα κακίςταται υπεφκυνοσ για τισ παρακάτω λειτουργίεσ:
Α. Διασύνδεση Π.Σ. ΜΟΔΙΠ με βάση δεδομένων γραμ ματείας


Σκοπόσ τθσ ςφνδεςθσ του Ρ.Σ. ΜΟΔΙΡ με το ςφςτθμα γραμματείασ είναι θ γριγορθ και ζγκυρθ
άντλθςθ μεγάλου όγκου πλθροφοριϊν και ταυτόχρονα θ αποφυγι διπλοεγγραφϊν από τουσ
χριςτεσ ςε πολλά ςυςτιματα. Συγκεκριμζνα ςτόχοσ είναι θ διαςφνδεςθ με τα εξισ:
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Δήλωςη μαθημάτων από φοιτητζσ: Τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ποια μακιματα διλωςαν
οι φοιτθτζσ κάκε περίοδο το Ρ.Σ. τθσ ΜΟΔΙΡ κα τισ αντλεί από το ςφςτθμα τθσ γραμματείασ.
Ανάθεςη μαθημάτων ςε διδάςκοντεσ ανά ακαδημαϊκή περίοδο: Τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με
το ποια μακιματα κα εμφανιςτοφν ςε κάκε διδάςκοντα ανά ακαδθμαϊκι περίοδο, το Ρ.Σ. τθσ
ΜΟΔΙΡ κα τισ αντλεί από το ςφςτθμα τθσ γραμματείασ.
Σφνδεςη με πτυχιακζσ/διπλωματικζσ/διδακτορικζσ εργαςίεσ: Κάκε μζλοσ ΔΕΡ, μζςω του
Ρ.Σ. ΜΟΔΙΡ, κα ζχει πρόςβαςθ ςτον κατάλογο των πτυχιακϊν / διπλωματικϊν εργαςιϊν και
διδακτορικϊν διατριβϊν ςτισ οποίεσ είτε είναι υπεφκυνο, είτε ςυμμετζχει ωσ μζλοσ επιτροπισ
(ςυμβουλευτικισ / εξεταςτικισ).
Πληροφορίεσ Μαθήματοσ: Οριςμζνεσ από τισ πλθροφορίεσ των μακθμάτων δεν ειςάγονται
από το μζλθ ΔΕΡ μζςω των δελτίων που ςυμπλθρϊνουν, αλλά κα αντλοφνται από το ςφςτθμα
τθσ γραμματείασ.
Βάςη δεδομζνων προςωπικοφ: Το ςφνολο των ενεργϊν μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ
όπου κα καταχωροφνται και κα ανανεϊνονται (διδάςκοντεσ, διοικθτικό προςωπικό κτλ) το
Ρ.Σ. τθσ ΜΟΔΙΡ κα τισ αντλεί από το ςφςτθμα τθσ γραμματείασ.

Β. Διασύνδεση Π.Σ. ΜΟΔΙΠ με ΔΑΣΤΑ
Σκοπόσ τθσ ςφνδεςθσ του Ρ.Σ. ΜΟΔΙΡ με το Ρ.Σ. του ΔΑΣΤΑ είναι θ άντλθςθ πλθροφοριϊν των
εγγεγραμμζνων αποφοίτων του Ιδρφματοσ και των φορζων με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τθσ
ποιότθτασ του προγράμματοσ ςπουδϊν και των υπθρεςιϊν του πανεπιςτθμίου.
Γ. Διασύνδεση Π.Σ. ΜΟΔΙΠ με βάση δεδομένων ΕΛΚΕ
Σκοπόσ τθσ ςφνδεςθσ του Ρ.Σ. ΜΟΔΙΡ με το Ρ.Σ ΕΛΚΕ είναι θ ζγκυρθ άντλθςθ των ερευνθτικϊν
ζργων και θ αποφυγι διπλοεγγραφϊν ςε πολλά ςυςτιματα.
Δ. Διασύνδεση Π.Σ. ΜΟΔΙΠ με ΑΠΕΛΛΑ
Σκοπόσ τθσ ςφνδεςθσ του Ρ.Σ. ΜΟΔΙΡ με το ΑΡΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/) είναι θ
άντλθςθ πλθροφοριϊν πρόςλθψθσ και εξζλιξθσ των μελϊν ΔΕΡ του Ιδρφματοσ.

4. Τα μϋλη τησ Ομϊδασ Επιςτημονικόσ Υποςτόριξησ τησ Μονϊδασ Διαςφϊλιςησ
Ποιότητασ:
(α) Συνεργάηονται ωσ εξωτερικοί ςυνεργάτεσ με τθ ΜΟ.ΔΙ.Ρ με κακεςτϊσ πλιρουσ ι μερικισ
απαςχόλθςθσ.
(β) Κάκε ζνα εξ αυτϊν αναλαμβάνει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό τμθμάτων ςτα οποία παρζχει
ςυμβουλευτικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι των Ετιςιων
Απογραφικϊν Εκκζςεων και των Εκκζςεων Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ.
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(γ) Ενθμερϊνουν τον Γενικό Συντονιςτι για το επίπεδο πλθρότθτασ των ςτοιχείων που δίνουν τα
τμιματα τα οποία επιβλζπουν και ςυντάςςουν μθνιαίεσ αναφορζσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν
των τμθμάτων.
(δ) Συγκεντρϊνουν τα απογραφικά ςτοιχεία τμθμάτων και υπθρεςιϊν και ςυντάςςουν ςε
ςυνεργαςία με τον Ρρόεδρο, τα μζλθ και το Γενικό Συντονιςτι τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. τθν Ενδιάμεςθ
Εςωτερικι Ζκκεςθ Διετίασ του Ιδρφματοσ. Επίςθσ ςυμμετζχουν ςτθ Ομάδα Εςωτερικισ
Αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ από τθν οποία κα παραχκεί θ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του
Ρανεπιςτθμίου.
5. Ο εκπρόςωποσ Διοικητικού Προςωπικού



Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ΜΟΔΙΡ και δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
κατθγορίασ Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ
Επικουρικι βοικεια των μελϊν ΜΟΔΙΡ ωσ προσ τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
και μζτρων βελτίωςθσ του ζργου

6. Ο εκπρόςωποσ κατηγορύασ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προςωπικού (Ε.Ε.Π.) ζχει
τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: :



Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ΜΟΔΙΡ και δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
κατθγορίασ ΕΕΡ
Επικουρικι βοικεια των μελϊν ΜΟΔΙΡ ωσ προσ τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
και μζτρων βελτίωςθσ του ζργου

7. Ο εκπρόςωποσ κατηγορύασ Εργαςτηριακού Διδακτικού Προςωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:



Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ΜΟΔΙΡ και δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
κατθγορίασ ΕΔΙΡ
Επικουρικι βοικεια των μελϊν ΜΟΔΙΡ ωσ προσ τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσκαι μζτρων βελτίωςθσ του ζργου

8. Ο εκπρόςωποσ κατηγορύασ Ειδικού Τεχνικού Εργαςτηριακού Προςωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:



Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ΜΟΔΙΡ και δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
κατθγορίασ ΕΤΕΡ
Επικουρικι βοικεια των μελϊν ΜΟΔΙΡ ωσ προσ τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
μζτρων βελτίωςθσ του ζργου

9. Ο εκπρόςωποσ των προπτυχιακών φοιτητών ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:


Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ΜΟΔΙΡ και δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
κατθγορίασ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν
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Επικουρικι βοικεια των ΟΜΕΑ των τμθμάτων ωσ προσ τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσ από όλουσ τουσ δείκτεσ από το πλθροφοριακό ςφςτθμα ςε όλα τα τμιματα κάκε
εξάμθνο.

10. Ο εκπρόςωποσ των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψόφιων διδακτόρων
ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:



Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ΜΟΔΙΡ και δικαίωμα ψιφου όταν ςυηθτοφνται κζματα τθσ
κατθγορίασ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
Επικουρικι βοικεια των ΟΜΕΑ των τμθμάτων ωσ προσ τθ ςυλλογι αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσ ςε όλα τα τμιματα κάκε εξάμθνο.

Άρθρο 5
Πόροι τησ ΜΟ.ΔΙ.Π
Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ χρθματοδοτείται από εξειδικευμζνο πρόγραμμα του ΕΣΡΑ,
ίδιουσ πόρουσ του Ρανεπιςτθμίου, ενϊ επιτρζπεται και θ αναηιτθςθ δωρεϊν και χορθγιϊν,
εφόςον δεν επθρεάηεται θ αμερολθψία τθσ αξιολόγθςθσ.

Άρθρο 6
Αξιολόγηςη τησ ΜΟ.ΔΙ.Π του ΠΔΜ
1. Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ ωσ μονάδασ του Ρανεπιςτθμίου,
δθλαδι το κατά πόςο επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ για τουσ οποίουσ δθμιουργικθκε και εάν
πραγματικά ςυμβάλλει ςτθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
ςτο ΡΔΜ, κα πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ από ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι κα
αποτελζςουν τθν Ομάδα Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Ρράξθσ (ΟΕΞΑΡ).
2. Η ςυγκρότθςθ τθσ ΟΕΞΑΠ κα είναι αρμοδιότθτα τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΜΟΔΙΡ. Η
ΟΕΞΑΠ κα απαρτίηεται από εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό, άλλων εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων και ςτελεχϊν και κα ζχει υπό τθν εποπτεία τθσ τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ τθσ ΜΟΔΙΡ,
διενεργϊντασ ακζραιεσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, αποτυπϊνοντασ τισ απόψεισ τθσ επιτροπισ φςτερα
από τθν διαδικαςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν και κατακζτοντασ τθν ζκκεςθ ςτθ διοικοφςα
επιτροπι τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ.
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3. Κφριοσ ςκοπόσ τθσ επιτροπισ είναι να δρα αυτόνομα και να ςυλλζγει πλθροφορίεσ μζςω
διαφόρων πρακτικϊν, όπωσ




Από τθν ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων
Από τισ αναφορζσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
Από τθν εςωτερικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ ΡΔΜ

Η τελικι ζκκεςθ τθσ ΟΕΞΑΡ κα κατατίκεται ςτθν ΜΟΔΙΡ, ωσ ζκκεςθ τθσ Ομάδασ Εξωτερικισ
Αξιολόγθςθσ του ζργου τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ με τελικό ςτόχο τον κακοριςμό τθσ ςτρατθγικισ και τθσ
ανάπτυξθσ νζων προτάςεων για τθν βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΜΟΔΙΡ.

Με απόφαςθ του Συμβουλίου και κατόπιν πρόταςθσ του Ρροζδρου Δ.Ε. ο κανονιςμόσ
λειτουργίασ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Ρ. του ΡΔΜ κα δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακϊσ και
ςτον ιςτότοπο του Ιδρφματοσ. Ο Κανονιςμόσ κα ανακεωρείται το αργότερο κάκε ζξι ζτθ.
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