ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας/
Δημοσιότητας Δικαιούχου

(όνομα, στοιχεία επικοινωνίας: email, τηλέφωνο, φαξ)

Ιστοσελίδα Πράξης ή
Δικαιούχου

http://modip.uowm.gr/fe/
(Π/Υ υποέργου Δημοσιότητας)

Προϋπολογισμός που έχει
κατανεμηθεί για ενέργειες
Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας

(Π/Υ δράσεων δημοσιότητας σε υποέργα αυτεπιστασίας)

Πίνακας Καταγραφής Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ανά Πράξη από 1.1.2011 έως 31/10/2015
Είδος
Ενέργειας

Τοποθεσία

Περιγραφή Ενέργειας

Ημερίδα

Καστοριά

Το Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ημερίδα

Φλώρινα

Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση

Κοινό- στόχος

Χρονικό
Διάστημα
10/6/2011

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των φοιτητών, του
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ. και των μελών Ο.Μ.Ε.Α
που εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό και υλοποίηση
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

11/1/2012

παρουσιάσεις ημερίδας,
poster, πρόγραμμα και
πρόσκληση ημερίδας, δελτίο
τύπου, ενημερωτικό
φυλλάδιο, κατάλογος
συμμετεχόντων, usb stick,
videos

12/1/2012

παρουσιάσεις ημερίδας,
poster, πρόγραμμα και
πρόσκληση ημερίδας, δελτίο
τύπου, ενημερωτικό
φυλλάδιο, κατάλογος
συμμετεχόντων, usb stick,
videos

Απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό του Π.Δ.Μ.

Ημερίδα

Κοζάνη

Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των φοιτητών, του
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ. και των μελών Ο.Μ.Ε.Α
που εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό και υλοποίηση
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
Απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό του Π.Δ.Μ.

Ημερίδα

Συνέδριο

Συνέδριο

Ημερίδα

Ημερίδα

Ημερίδα

Παρατηρήσεις/Παραγωγές/Π
ροωθητικό Υλικό

Σκοπός: Πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση του
Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών,
αλλά και οι δυνατότητες και τα εργαλεία, που
Διασφάλιση Ποιότητας στην
προσφέρονται από το Σύστημα, για το συντονισμό και την
videos, παρουσιάσεις,
Ανώτατη Εκπαίδευση:
υποστήριξη της διαδικασίας εσωτερικής
ενημερωτικά έντυπα,
Σέρρες
Απολογισμός από τη χρήση του
31/5/2012
αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών
πρόγραμμα ημερίδας,
Πληροφοριακού Συστήματος της
υπηρεσιών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις
βεβαίωση συμμετοχής
ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών
αρχές του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί
διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και
τις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να συμβάλει θετικά στην
αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων αναφορικά με
τη διασφάλιση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση της
ποιότητας, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πλέον
viedos, φωτογραφκό υλικό
στην καθημερινότητά μας ως μέλη των Ιδρυμάτων
Διασφάλιση και Διοίκηση
συνεδρίου,μπλοκ
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Θεσσαλονίκ
Ποιότητας στην Ανώτατη
20&21/09/201 σημειώσεων, παρουσιάσεις
η
Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές
2
συνεδρίου, πρόγραμμα
Απευθύνεται στα μέλη των ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων και
πρακτικές
συνεδρίου, βεβαίωση
των ΤΕΙ και των ΟΜΕΑ των Σχολών και των Τμημάτων
συμμετοχής
τους, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στα στελέχη που
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των διαδικασιών
διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων,
εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της
ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή
παρουσιάσεις
ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
Διασφάλιση της ποιότητας στα
συνεδρίου,πρόγραμμα και
Θεσσαλονίκ
Ανώτατα Εκπαιδευτικά
29&30/11/201
πρόσκληση συνεδρίου,
Απευθύνεται στις ακαδημαϊκές κοινότητες των ΑΕΙ να
η
Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης
2
φωτογραφκό υλικό
μετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου, συμβάλλοντας με
ΕΣΠΑ
συνεδρίου,παρουσίαση
ΠΔΜ
αυτό τον τρόπο στην επιτυχία του. Στο συνέδριο έχουν
επίσης προσκληθεί συνάδελφοι από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με σημαντική γνώση στη διασφάλιση ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση για να μας μεταφέρουν την
Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των
συμπερασμάτων και των κατευθύνσεων βελτίωσης
Διασφάλιση και Πιστοποίηση
παρουσιάσεις
ποιότητας που προέκυψαν στο τετραετή κύκλο
της Ποιότητας στα Ανώτατα
ημερίδας,πρόγραμμα και
αξιολόγησης, καθώς και η παρουσίαση του νέου ρόλου
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: η
πρόσκληση ημερίδας,
των ΜΟΔΙΠ. ποιότητας.
Αθήνα
25/11/2013
εμπειρία, το διακύβευμα και ο
φωτογραφκό υλικό, δελτίο
νέος ρόλος των ΜΟΔΙΠ ως βάση
τύπου ημερίδας, βεβαίωση
Συμμετείχαν πρόεδροι, μέλη των ομάδων εσωτερικής
για την επόμενη μέρα»
συμμετοχής
αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τμημάτων του Πανεπιστημίου
ΚΠΑ, μέλη της φοιτητικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, καθώς
και πρόεδροι και μέλη ΜΟΔΙΠ άλλων Πανεπιστημίων.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των φοιτητών, του
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της
παρουσιάσεις ημερίδας,
ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ. και των μελών Ο.Μ.Ε.Α
πρόγραμμα και πρόσκληση
Διασφάλιση Ποιότητας στο
που εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό και υλοποίηση
ημερίδας, ενημερωτικό
Κοζάνη
Πανεπιστήμιο Δυτικής
26/10/2015
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
φυλλάδιο, κατάλογος
Μακεδονίας
συμμετεχόντων, βεβαίωση
Απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό
συμμετοχής
προσωπικό του Π.Δ.Μ.

Φλώρινα

Διασφάλιση Ποιότητας στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των φοιτητών, του
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ. και των μελών Ο.Μ.Ε.Α
που εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό και υλοποίηση
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

29/10/2015

Απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό του Π.Δ.Μ.
*σε περίπτωση που η αναγραφόμενη δράση του έτους αναφοράς αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης, παρακαλούμε να περιγραφεί
το σύνολο της δράσης

παρουσιάσεις
ημερίδας,πρόγραμμα και
πρόσκληση ημερίδας,
ενημερωτικό φυλλάδιο,
κατάλογος συμμετεχόντων,
βεβαίωση συμμετοχής

