
∆ΡΑΣΗ 1: Μελέτη για την οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης  

Περιγραφή:   

Πρόκειται για δράση που θα ασχοληθεί με την εξειδίκευση των συνιστωσών 

της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης σχετικά με τους 

τέσσερις άξονες - διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, προγράμματα σπουδών 

και λοιπές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου -, των αναγκών που θα ικανοποιήσει 

το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας 

υποστήριξης της ΜΟ∆ΙΠ του Ιδρύματος. Για την υλοποίηση της πρώτης 

δράσης θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας (7μελής- με εκπροσώπους των 

ΟΜΕΑ σε επίπεδο Κοσμητειών- 4 μέλη, και 3 εκπροσώπους της ΜΟ∆ΙΠ). Η 

ομάδα εργασίας θα συνεργαστεί με όλα τα μέλη της ΜΟ∆ΙΠ και των ΟΜΕΑ 

καθώς και με την Α∆ΙΠ – οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο- προκειμένου να 

κατατεθεί η μέχρι σήμερα εμπειρία, να καταγραφούν οι προτάσεις να γίνει η 

συγκεκριμενοποίηση των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και να καθοριστούν οι απαραίτητοι δείκτες 

αξιολόγησης.   

Η ∆ράση 1  θα περιλαμβάνει  τις παρακάτω ενέργειες  

 μελέτη του νομοθετικού πλαισίου  για τη διασφάλιση της ποιότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση  

 ανάλυση κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας και προσδιορισμός της 

βαρύτητας αυτών για τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες  του 

ιδρύματος   

 συνεργασία με ΟΜΕΑ και ΜΟ∆ΙΠ  για πιθανές προσθήκες ερωτημάτων 

ή κριτηρίων  στα ερωτηματολόγια ανάλογα με το αντικείμενο της 

ακαδημαϊκής μονάδας, τα οποία αφορούν σε ουσιαστικά και κρίσιμα 

στοιχεία συγκεκριμένων γνωστικών περιοχών ή της λειτουργίας τους 

 συστηματοποίηση και χρονικό προγραμματισμό των διαδικασιών 

λειτουργίας των ΟΜΕΑ και της ΜΟ∆ΙΠ του Ιδρύματος ( απογραφικά 

δελτία, ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις, έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, 

εσωτερικό μηχανισμό ποιότητας ελέγχου και αξιολόγησης , εξωτερική 

αξιολόγηση) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ( Α+Β) και σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του πλήρη κύκλου αξιολόγησης των ακαδημαϊκών 



μονάδων , όπως αυτές περιγράφονται από την Α∆ΙΠ στο , 

«∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση- οδηγός 

εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης- Εκδοση 1.0, 

Ιούλιος 2007 

 τις οργανωτικές απαιτήσεις για λειτουργία  της υπηρεσίας υποστήριξης   

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης που θα αφορούν στη μεθοδολογική 

προσέγγιση του συστήματος αξιολόγησης και το σχεδιασμό του συστήματος 

αξιολόγησης στο Ίδρυμα θα 

 τεθούν σε διαβούλευση στον ιστότοπο του Ιδρύματος, ώστε να υπάρξει 

η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας  και η μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή του πλαισίου που θα 

αφορά στα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης του συνόλου των 

υπηρεσιών του Ιδρύματος 

 θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα στο ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί. 

Η μελέτη θα τεθεί για έγκριση στο ανώτατο όργανο του ιδρύματος για την 

αποδοχή της και θα αποτελέσει το εργαλείο του συστήματος αξιολόγησης στο 

Πανεπιστήμιο.    

Υποδράσεις: Μελέτη-οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


