Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1)
Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου
Περιγραφή:
Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση από τους φοιτητές της ποιότητας του
διδακτικού έργου συνολικά με έμφαση στην ποιότητα της ενεργού μάθησης και διδακτικής
καινοτομίας (ΕΜ-ΔΚ).
Για να είναι δυνατή η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων, αλλά και για να μπορούν να
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα προηγηθεί ο προσδιορισμός
αντικειμενικών και λειτουργικών κριτηρίων αξιολόγησης της ΕΜ-ΔΚ από τα μέλη ΔΕΠ
όλων των Τμημάτων.
Η βάση δεδομένων θα έχει εφαρμογή σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις επιμέρους
κατευθύνσεις με δυνατότητα προσθήκης. Σε αυτή θα έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας ατομικό όνομα χρήστη και μυστικό κωδικό, τα οποία και
θα τους χορηγούνται κατά την έναρξη της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο. Με την
πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων, οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν σε
βαθμολογημένη κλίμακα το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας κάθε μαθήματος τους.
Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα πρόσβασης των μελών ΔΕΠ με ατομικό όνομα χρήστη και
μυστικό κωδικό αποκλειστικά στα μαθήματα ευθύνης τους. Αποκλειστική δυνατότητα
πρόσβασης σε όλα τα μαθήματα ανεξαιρέτως θα έχει μόνο ο διαχειριστής και ο Πρόεδρος της
ΜΟΔΙΠ. Η εν λόγω βάση δεδομένων θα επιτρέπει την αυτόματη επικαιροποίηση του Μ.Ο.
βαθμού αξιολόγησης ανά μάθημα, καθηγητή, Κατεύθυνση, Τμήμα, και συνολικά για το
Πανεπιστήμιο.
Κατά το πρώτο έτος της διάρκειας του ΠΕ1 α) θα προσδιοριστούν τα αντικειμενικά και
λειτουργικά κριτήρια αξιολόγησης της ΕΜ-ΔΚ που θα βασιστούν στα κριτήρια που έχουν
προσδιοριστεί από την ΑΔΙΠ.
και β) θα ολοκληρωθεί η δημιουργία της on-line βάσης δεδομένων. Κατά το δεύτερο έτος θα
ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε ένα Τμήμα. Κατά το τρίτο έτος το
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στο τέλος κάθε έτους θα
υποβάλλεται ετήσια έκθεση προόδου, όπου θα περιγράφονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν,
προβλήματα ή δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των δράσεων και τυχόν
προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και την εν γένει βελτίωση της προόδου του έργου.

Με την υλοποίηση του εν λόγω ΠΕ1 εξυπηρετούνται, μεταξύ άλλων, α) η αναμόρφωση και ο
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, β) η αποτίμηση της προόδου στην
εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης
των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος και γ) η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης
των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.
Τέλος, προβλέπεται η καθιέρωση ειδικών βραβείων σε επίπεδο Πανεπιστημίου, που θα
λαμβάνει υπόψη και το Μ.Ο. της φοιτητικής αξιολόγησης μαθημάτων, τα οποία λόγω των
διαφορών στο περιεχόμενο αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία ανάμεσα σε Σχολές
Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης (Παιδαγωγική, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) και σε
Σχολές Θετικών επιστημών και Μηχανικών (Πολυτεχνική) θα είναι διαφορετικά για τις 2
κατηγορίες και θα είναι τα εξής:
α) «Βραβείο Καλύτερης διδασκαλίας – Ανθρωπιστικής/Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης»
β) «Βραβείο Καλύτερης διδασκαλίας – Θετικής/Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης»

Παραδοτέα:
1.1 Βάση δεδομένων
1.2. Οδηγίες χρήσης του προγράμματος από τους φοιτητές
1.3. Οδηγίες λειτουργίας και εκπαίδευσης του υπεύθυνου της ΟΜΕΑ
1.4. Τιμητικοί τίτλοι-Βραβεία
1.5. Ειδική τελετή βράβευσης (δημοσιότητα)

Πακέτο Εργασίας 2 (Π.Ε. 2)
Τίτλος: Ποιότητα Ερευνητικού Έργου
Περιγραφή:
Προκειμένου για την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας
on-line βάσης δεδομένων για την εισαγωγή των δημοσιευμάτων των αξιολογουμένων σε
ατομική σελίδα. Για να είναι δυνατή η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων και η
πληρέστερη αξιολόγηση της ποιότητας του ερευνητικού έργου των αξιολογουμένων, θα
προηγηθεί η σύνταξη καταλόγου ιεραρχικής κατάταξης διεθνών και ελληνικών
επιστημονικών περιοδικών ανά επιστημονική περιοχή (αντικείμενο), σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια
από αναγνωρισμένες
επιστημονικές βάσεις δεδομένων (π.χ την παγκόσμια βάση έγκριτων περιοδικών Web of
Science που περιλαμβάνει και το έγκυρο βιβλιομετρικό ίδρυμα Institute for Scientific
Information, το Scopus κ.ά.) από ειδική Επιτροπή ή Επιτροπές που θα συγκροτηθούν
για αυτόν τον σκοπό από τις ΓΣ των Τμημάτων, οι οποίες και θα εγκρίνουν τους
τελικούς καταλόγους). Επιπλέον προβλέπεται η σύνταξη καταλόγου κριτηρίων
μοριοδότησης ερευνητικού έργου (μονογραφίες, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και
πρακτικά συνεδρίων, συμμετοχή σε συλλογικά έργα, ανακοινώσεις συνεδρίων, επιμέλειες
συλλογικών τόμων, διδακτικά εγχειρίδια κλπ) προς διευκόλυνση της ποιοτικής αξιολόγησης
από ειδική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για αυτόν τον σκοπό από τις ΓΣ των Τμημάτων, οι
οποίες και θα εγκρίνουν τους τελικούς καταλόγους.
Οι ως άνω δύο κατάλογοι (μοριοδότησης επιστημονικών δημοσιεύσεων και συνολικού
ερευνητικού έργου) θα διευκολύνουν την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση του ερευνητικού
έργου, επί της οποίας θα δημιουργηθεί η βάση δεδομένων για την on-line μοριοδότηση του
ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ κλπ σε ατομική σελίδα με δυνατότητα
επικαιροποίησης σε ετήσια βάση και μετά το πέρας της τριετίας.
Η βάση δεδομένων θα έχει εφαρμογή σε όλα τα τμήματα και όλες τις επιμέρους κατευθύνσεις
με δυνατότητα προσθήκης. Θα έχουν πρόσβαση όλα τα αξιολογούμενα μέλη ΔΕΠ
χρησιμοποιώντας ατομικό όνομα χρήστη και μυστικό κωδικό, τα οποία και θα τους
χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο. Αποκλειστική δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα
μαθήματα ανεξαιρέτως θα έχουν μόνο ο διαχειριστής και ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ. Η εν λόγω
βάση δεδομένων θα επιτρέπει την αυτόματη επικαιροποίηση του Μ.Ο. ανά αξιολογούμενο,
Κατεύθυνση, Τμήμα, και συνολικά για το Πανεπιστήμιο.
Προβλέπεται επίσης, όπως και στη διδασκαλία, η καθιέρωση ειδικών ερευνητικών βραβείων
σε επίπεδο Πανεπιστημίου (βάσει του καταλόγου ιεραρχικής κατάταξης διεθνών και
ελληνικών επιστημονικών περιοδικών ανά επιστημονική περιοχή ή αντικείμενο), τα οποία
λόγω των διαφορών στο περιεχόμενο αλλά και στην ερευνητική διαδικασία ανάμεσα σε
Σχολές Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης (Παιδαγωγική, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) και

σε Σχολές Θετικών επιστημών και Μηχανικών (Πολυτεχνική) θα είναι διαφορετικά για τις 2
κατηγορίες και θα είναι τα εξής:
α) «Βραβείο Καλύτερης δημοσίευσης – Ανθρωπιστικής/Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης»
β) «Βραβείο Καινοτόμου έρευνας - Θετικής/Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης»

Παραδοτέα:
2.1. Κατάλογος ιεραρχικής κατάταξης των επιστημονικών περιοδικών.
2.2. Κατάλογος κριτηρίων μοριοδότησης ερευνητικού έργου
2.3. Οδηγίες λειτουργίας και εκπαίδευσης του υπεύθυνου της ΟΜΕΑ

Πακέτο Εργασίας 3 (Π.Ε. 3)
Τίτλος: Ποιότητα Προγραμμάτων Σπουδών
Περιγραφή:
Προκειμένου για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών προτείνουμε την εμπειρική
έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ανά Τμήμα και τυχόν κατεύθυνση, καθώς
και των δομών του Πανεπιστημίου από τους αποφοίτους των Τμημάτων, αλλά και διάφορους
φορείς στην αγορά εργασίας (εργοδότες, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, τοπικούς φορείς
κλπ.), όπου ήδη απασχολούνται ή θα μπορούσαν να απασχοληθούν οι απόφοιτοι του ΠΔΜ.
Για καταστεί δυνατή η αξιολόγηση θα προηγηθεί η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου έρευνας.
Προβλέπεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από μια επιτροπή που θα
συσταθεί και θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές. Κατά την αξιολόγηση των δομών
του Πανεπιστημίου, στην επιτροπή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του διοικητικού
προσωπικού. Η εν λόγω εμπειρική έρευνα αξιολόγησης θα αποτιμά την ελκυστικότητα και
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σπουδών, τη σύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήματος με την αγορά εργασίας και τη συμβολή ή μη των δομών του Πανεπιστημίου εν
γένει στην εξυπηρέτηση των ως άνω στόχων. Στο τέλος κάθε έτους θα υποβάλλεται ετήσια
έκθεση προόδου, όπου θα περιγράφονται τα πορίσματα της εμπειρικής έρευνας αξιολόγησης,
τυχόν αδυναμίες και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και την εν γένει βελτίωση της
προόδου του έργου.

Παραδοτέα:
3.1. Ερωτηματολόγιο έρευνας
3.2. Αναφορά με τα αποτελέσματα της έρευνας και οδηγίες αλλαγών στα Προγράμματα
Σπουδών ανά Τμήμα και τυχόν Κατεύθυνση

Πακέτο Εργασίας 4 (Π.Ε. 4)
Τίτλος: Ποιότητα Διοικητικών Υπηρεσιών
Περιγραφή:
Προκειμένου για την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών προτείνουμε την εμπειρική
έρευνα αξιολόγησης του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται σε φοιτητές και
διδάσκοντες σε επίπεδο ιδρύματος (πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, βιβλιοθήκη, διαδικτυακές
υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αθλητικοί χώροι,
σπουδαστική μέριμνα, κλπ.) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση θα προηγηθεί η σύνταξη
ενός ερωτηματολογίου έρευνας. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται από τους φοιτητές
όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Προβλέπεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που
θα προκύψουν από μια επιτροπή που θα συσταθεί και θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ,
φοιτητές, και διοικητικό προσωπικό. Η εν λόγω εμπειρική έρευνα αξιολόγησης θα αποτιμά
την καταλληλότητα, λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και την ποιότητα εν γένει των
παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών. Στο τέλος κάθε έτους θα υποβάλλεται ετήσια έκθεση
προόδου, όπου θα περιγράφονται τα πορίσματα της εμπειρικής έρευνας αξιολόγησης, και
τυχόν αδυναμίες, ελλείψεις και προβλήματα καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
και την εν γένει βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών.

Παραδοτέα:
4.1. Ερωτηματολόγιο έρευνας
4.2. Αναφορά με τα αποτελέσματα της έρευνας και οδηγίες αλλαγών στα Προγράμματα
Σπουδών ανά Τμήμα και τυχόν Κατεύθυνση

Πακέτο Εργασίας 5 (Π.Ε. 5)
Τίτλος: Δράσεις Δημοσιότητας
Περιγραφή:
Διοργάνωση δυο (2) ανοιχτών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις της Κοζάνης
και της Φλώρινας στο τέλος του πρώτου έτους για ενημέρωση των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ,
ΕΕΔΙΠ και φοιτητών αναφορικά με τις δράσεις της πράξης και τη χρήση του λογισμικού που
θα αναπτυχθεί, καθώς και δυο (2) ανοιχτών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις
της Κοζάνης και της Φλώρινας προς το τέλος του έργου για τη διάχυση των αποτελεσμάτων
των παραπάνω δράσεων στα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και στην τοπική κοινωνία.

Παραδοτέα:
5.1. Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις με τα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης
5.2. Εργαστήρια, τέσσερις επιμέρους ημερίδες (Φλώρινα-Κοζάνη) για το Πανεπιστήμιο
5.3. Βιντεοσκόπηση

Πακέτο Εργασίας 6 (Π.Ε. 6)
Τίτλος: Αξιολόγηση Έργου

Περιγραφή:
Το πακέτο εργασίας αφορά την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων της πράξης και του
συνολικού έργου. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί (α) διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου (2 ετήσιες εκθέσεις προόδου με τη λήξη κάθε έτους) και (β) τελικά με
τη λήξη του έργου (τελική έκθεση αξιολόγησης δράσεων και έργου).

Παραδοτέα:
6.1. Ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου (2)
6.2. Τελική έκθεση αξιολόγησης (1)

