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Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελείται: 

▰ Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ 

▰ Γραμματέα 

▰ Στελέχη Διοικητικής &Τεχνικής Υποστήριξης 

▰ Υπεύθυνο Συντονισμού και υποστήριξης του Πληροφοριακού 
Συστήματος της ΜΟΔΙΠ. 

 



“ Διασφάλιση Ποιότητας 
νοείται η συστηματική, 
δομημένη και συνεχής 
προσήλωση στην 
ποιότητα.  
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Διασφάλιση Ποιότητας 

Η Διασφάλιση Ποιότητας προϋποθέτει την 
οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, 
κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του 
οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
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Διασφάλιση Ποιότητας 

ΜΟΔΙΠ 

▰ Την ευθύνη και τις αρμοδιότητες για τη εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας έχει η 
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), όργανο της κεντρικής διοίκησης του 
Ιδρύματος 

ΕΘΑΑΕ 

▰ Η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας των Ιδρυμάτων πραγματοποιείται από την 
ΕΘΑΑΕ η οποία έχει αναλάβει, σε εθνικό επίπεδο, την ευθύνη υποστήριξης και 
πραγματοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ.  
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ΜΟΔΙΠ 
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Η ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για: 

▰ τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΠΔΜ. 

▰ την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, 
σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της 
ΕΘΑΑΕ. 

 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ 
Τριανταφύλλου Μαρίνα 

Υπεύθυνη Πιστοποίησης ΕΣΔΠ 
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Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) 

Σε κάθε Ίδρυμα, το ΕΣΔΠ: 

 
▰ καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. 

▰ περιλαμβάνει διεργασίες και διαδικασίες που 
αντιστοιχούν σε όλες τις ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες και λειτουργίες. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΠ 
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Αποτελεσματική λειτουργία 
και απόδοση των υπηρεσιών 

βάσει των διεθνών 
πρακτικών, πρακτικών του 

Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

των αρχών και κατευθύνσεων 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). 

Επίτευξη 
υψηλής 

ποιότητας στη 
λειτουργία του 
Πανεπιστημίου 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

(ΠΔΜ). 

Το ΕΣΔΠ του ΠΔΜ πιστοποιείται περιοδικά από την ΕΘΑΑΕ. 

Συνεχής βελτίωση του 
εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού έργου. 



Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ από την ΕΘΑΑΕ  

 

Πιστοποίηση: 
Διαδικασία διασφάλισης ποιότητας βάσει ποσοτικών και ποιοτικών 
κριτηρίων και δεικτών εναρμονισμένων με τις Αρχές και 
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). 
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Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ από την ΕΘΑΑΕ 

Σκοπός: 

▰ Η διασφάλιση ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση. 

▰ Η αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια της συνολικής 
λειτουργίας των ΑΕΙ.  
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Οφέλη Πιστοποίησης 

 
▰ Οδηγεί στην αναβάθμιση της αξίας των ελληνικών τίτλων σπουδών και στη διεθνή 

αναγνώρισή τους. 

▰ Διασφαλίζει την απόκτηση ενός συνδυασμού γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

▰ Διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

▰ Ενισχύει την κινητικότητα και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις εργασίας που 
προαπαιτούν την κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών. 

▰ Αποτελεί διαβατήριο για τη φοίτηση των Ελλήνων πτυχιούχων στα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης. 

▰ Διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου. 
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Απαιτήσεις Πιστοποίησης ΕΣΔΠ 

Απαίτηση 1: 
Η πολιτική του Ιδρύματος για τη 
διασφάλιση ποιότητας. 

 

Απαίτηση 2: 

Η διάθεση και διαχείριση των 
αναγκαίων πόρων. 

Απαίτηση 3: 

Η θέσπιση στόχων διασφάλισης 
της ποιότητας. Οι στόχοι 
απορρέουν από τη στρατηγική 
του Ιδρύματος. 
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Απαίτηση 4: 

Η δομή, οργάνωση και λειτουργία 
του ΕΣΔΠ. 

Απαίτηση 5: 

Η εσωτερική αξιολόγηση. 

Απαίτηση 6: 

Η συλλογή δεδομένων ποιότητας: 
Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση. 

 Απαίτηση 7: 

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών. 

 

Απαίτηση 8: 

Η εξωτερική αξιολόγηση και 
πιστοποίηση του ΕΣΔΠ. 



Εξωτερική Αξιολόγηση Ιδρυμάτων 

Κύριοι στόχοι της εξωτερικής αξιολόγησης είναι: 

 
▰ Η ενίσχυση της αυτογνωσίας του Ιδρύματος. 

▰ Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των καλών 
πρακτικών. 

▰ Ο εντοπισμός των μειονεκτημάτων και των 
αδυναμιών. 

▰ Η εφαρμογή των προτεινόμενων βελτιώσεων. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ 
Κουτζιακουτζίδου Χριστίνα 
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Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση του ΠΠΣ 

▰ Η πιστοποίηση ενός ΠΠΣ 
στοχεύει στην αξιολόγηση των 
ποιοτικών αποτελεσμάτων, 
στην επίτευξη των στόχων και 
των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 

 

▰ Η πιστοποίηση των Προγραμμάτων 
Σπουδών διασφαλίζει ότι το 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών 
πληροί όλες τις τυπικές 
προδιαγραφές που προβλέπονται 
από το πρότυπο της ΕΘΑΕΕ. 
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Απαιτήσεις Πιστοποίησης ΠΠΣ 

Απαίτηση 1: 
Πολιτική διασφάλισης ποιότητας. 

 

Απαίτηση 2: 
Σχεδιασμός και έγκριση ΠΠΣ 

Απαίτηση 3: 
Φοιτητοκεντρική μάθηση, 
διδασκαλία  και αξιολόγηση 
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Απαίτηση 4: 
Εισαγωγή φοιτητών, στάδια 
φοίτησης, αναγνώρισης σπουδών 
και λήψη πτυχίου 

Απαίτηση 5: 

Διδακτικό προσωπικό 

Απαίτηση 6: 

Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική 
στήριξη  

 

Απαίτηση 7: 

Διαχείριση πληροφοριών  

 

Απαίτηση 8: 

Δημόσια πληροφόρηση 

Απαίτηση 9: 

Συνεχής παρακολούθηση και 
περιοδική Εσωτερική αξιολόγηση 
ΠΠΣ 

Απαίτηση 10: 

Συνεχής παρακολούθηση και 
περιοδική Εξωτερική αξιολόγηση 
ΠΠΣ 



Σημαντικές Ενέργειες 
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1.Ετήσια αναμόρφωση του 
Προγράμματος Σπουδών 

2.Στοχοθεσία 
ποιότητας ΠΠΣ 

3.Αναβάθμιση 
Ιστοσελίδας 

7.Συγκριτική ανάλυση με 
ομοειδή ΠΠΣ άλλων 
Πανεπιστημίων 

8.Απογραφικά δελτία 
διδασκόντων 

4.Διαβούλευση με φορείς 
για τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα 

5.Επανακαθορισμός 
ECTS  

6.Παρακολούθηση 
Αποφοίτων 



Συνέπειες μη Πιστοποίησης Τμήματος 

▰ Κατάργηση Τμήματος 

▰ Συγχώνευση Τμήματος 

▰ Αναστολή λειτουργίας  

▰ Λειτουργία υπό όρους 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
!!!! 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

E-mail: modip@uowm.gr ή στο τηλ. +30 24610 56256 
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