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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ πρέπει να υπηρετούν τις 

βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί από τoν 

«Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση»1 (ENQA) και έχουν γίνει αποδεκτές σε όλον τον Ευρωπαϊκό Χώρο της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι αρχές αυτές αναλύονται συστηματικά στο Πρώτο Μέρος 

του βασικού κανονιστικού κειμένου της ENQA με τίτλο «Ευρωπαϊκές Αρχές και 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» 

(ESG)2. Για τις ανάγκες της προτεινόμενης αξιολόγησης των ΑΕΙ, οι αρχές αυτές 

εξειδικεύονται και αναλύονται από την Α.ΔΙ.Π. στο τεύχος με τίτλο «Αξιολόγηση 

Ιδρύματος και Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση-Προοίμιο» που έλαβε υπόψη την αναθεώρηση των ESG του 

2014. 

 

Στην ανάλυση που προαναφέρθηκε βασίζεται το προτεινόμενο εδώ «Πρότυπο Σχήμα» 

Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος. Διαμορφώθηκε για να βοηθήσει τους συντάκτες 

της Έκθεσης Εσωτερικής Aξιολόγησης του Ιδρύματος να αποτυπώσουν τα στοιχεία 

εκείνα, τα οποία θα επιτρέψουν στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να αποτιμήσουν 

το ρόλο και τις προοπτικές του Ιδρύματος καθώς και το πλαίσιο των κανόνων 

λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που έχει 

διαμορφωθεί και εφαρμόζεται στο υπό αξιολόγηση Ίδρυμα με ευθύνη και 

πρωτοβουλίες της οικείας ΜΟ.ΔΙ.Π.  

Υπενθυμίζεται ότι η σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 

προϋποθέτει την, σε μεγάλο βαθμό, ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης των 

Ακαδημαϊκών του Μονάδων. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις των 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται σε αυτές αναμένεται ότι θα 

αποτελούν σημεία αναφοράς για πρωτοβουλίες και ενέργειες που η ΜΟ.ΔΙ.Π. ανέλαβε 

ή προτίθεται να αναλάβει στο πλαίσιο της αποστολής της για την διασφάλιση και 

βελτίωση της ποιότητας σε όλο το εύρος του Ιδρύματος. 

Η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης αποτελείται από τις ακόλουθες 5 Ενότητες: 

I. Επιτομή του Αξιολογούμενου Ιδρύματος. 

II. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 

III. Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών 

του ΑΕΙ. 

IV. Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων και Σχολών του ΑΕΙ. 

V. Δομή, Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγός Εφαρμογής του Εσωτερικού 

Συστήματος ΔΠ. 

 

Στις Ενότητες Ι και ΙΙ αναζητούνται, πέραν των αριθμητικών στοιχείων, και ποιοτικά 

δεδομένα του Ιδρύματος υπό τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 

αυτά θα πρέπει να είναι σύντομες, περιεκτικές και να αναφέρονται ευθέως στο 

αντίστοιχο ερώτημα. Η Πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος ΔΠ (όταν 

                                                 
1 European Association – πρώην Network - for Quality Assurance in Higher Education 
2 European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education 

http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf.  

http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf
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πραγματοποιηθεί) θα βασισθεί στο σύνολο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του 

ΑΕΙ και θα ποσοτικοποιηθεί για την τελική εισήγηση σύμφωνα με το περιεχόμενο της 

Ενότητας ΙΙ, για την οποία έχει τεθεί όριο έκτασης ανάλογα με το μέγεθος του ΑΕΙ, το 

οποίο παρακαλούμε να τηρηθεί. Παρακαλείται η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος να φροντίσει 

επίσης για την ορθή συμπλήρωση του αντίστοιχου υποδείγματος της Έκθεσης 

Αυτοαξιολόγησης στην αγγλική γλώσσα. Οι πίνακες του Κεφαλαίου ΙΙΙ μπορούν να 

προσαρμοσθούν στη δομή των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. 
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I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

(Στην Ενότητα Ι δίδονται γενικά στοιχεία και περιγράφεται αδρομερώς το ίδρυμα και τα 

προγράμματα σπουδών που προσφέρει) 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΙ: …………………………………………………………………………… 

ΕΔΡΑ: ………………………………………………………………………….. 

Αριθμός Σχολών: 

Συνολικός Αριθμός Τμημάτων:  

Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 

Αριθμός Φοιτητών: 

Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων του ΑΕΙ (campuses): 
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Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Ακαδημαϊκό έτος 
Τρέχον 

έτος 

(Τ)* 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

1. Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ      

2. Συνολικός αριθμός λοιπών διδασκόντων σε  

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 

     

3. Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων      

4. Συνολικός αριθμός εργαστηριακού και λοιπού 

τεχνικού προσωπικού 

     

5. Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε 

κανονικά έτη φοίτησης (ν+2) 

     

6. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις  στις 

πανελλαδικές (συνολικός αριθμός) 

     

7. Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα 

φοιτητών (όλων των κατηγοριών) 

     

8. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών      

9. Συνολικός αριθμός αποφοίτων του Ιδρύματος      

10. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ 

(συνολικός αριθμός) 

     

11. Συνολικός αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ      

12. Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών      

13. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού (€)      

14. Συνολικό ύψος Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (€) 

     

15. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΕΛΚΕ (€)      

16. Σύνολο Ερευνητικών και Αναπτυξιακών 

Κονδυλίων  

     

17. Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή      

18. Ελάχιστος αριθμός  Τμημάτων ανά χωρική 

ενότητα (campus) 

     

* Τρέχον έτος είναι το πλέον πλήρες πρόσφατο ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά 

εξάμηνα). 
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Ιβ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας 

εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Ίδρυμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη 

βελτίωσή της.  

 

Α.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 

Ίδρυμα. 

 Ποια ήταν η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ; 

 Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

 Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

 Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος; 

 

 

 

 

Α.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 

παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

 

 

 

 

Α.3.  Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
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Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος 
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Ίδρυμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. 
 

Β.1.  Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). 
 

 

 

 

Β.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος 

Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την 

τελευταία πενταετία. Σχολιάστε. 
 

 

 

 

Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 

διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε, με ιδιαίτερη αναφορά στους φοιτητές που 

εγκαταλείπουν τις σπουδές και στους στάσιμους για μεγάλο χρονικό διάστημα ( > ν+2). 

 

 

 

 

Β.3.  Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος 

Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος; 

 

 

 

 

Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας στις πιο κάτω κατηγορίες: 

- Θεωρητική Κατάρτιση                               

- Τεχνολογική Κατάρτιση 

- Αριστεία στην Έρευνα  

- Αριστεία στην Εκπαίδευση 

- Μεταπτυχιακές Σπουδές 

- Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση 

- Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 

 

 

 

Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις 

ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); 

 

 

 

 

Β.3.4. Με ποιους τρόπους προσπαθεί το Ίδρυμα να επιτύχει τους στόχους του ακόμη και αν 

παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Αναφέρατε τους παράγοντες 

αυτούς. 
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Β.3.5. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του Ιδρύματος; Με ποιες διαδικασίες ελέγχει το Ίδρυμα ότι συμβαίνει 

αυτό; 

 

 

 

 

Β.3.6. Αποτιμήστε την ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του. 

 

 

 

 

Β.4.  Ακαδημαϊκά μεγέθη του Ιδρύματος κατά την τελευταία 5ετία 

Β.4.1 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα (ανάλυση #1 Γενικού Πίνακα) 

 

 

 

 

Β.4.2 Άλλοι διδάσκοντες ανά Τμήμα (ανάλυση #2 Γενικού Πίνακα) 

 

 

 

 

 

Β.4.3 Φοιτητές ανά Τμήμα: Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί - Διδακτορικοί (ανάλυση #8 Γενικού 

Πίνακα) 

 

 

 

 

Β.4.4 Λόγος φοιτητών (#8) ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (#1) ανά Τμήμα 
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Γ. Διοίκηση του Ιδρύματος & Στρατηγική Ανάπτυξης 

Γ.1. Στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης 
(i) Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος (προβλεπόμενα ή όχι από τη νομοθεσία, όπως 

υποστηρικτικά/συμβουλευτικά που έχουν θεσμοθετηθεί). Για κάθε όργανο να αναφερθεί 

η σύνθεσή του, καθώς και η προβλεπόμενη και η πραγματική συμμετοχή των φοιτητών 

σε αυτό. 

(ii) Οργανισμοί και κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος. Περιγράψτε το επίπεδο 

ομογενοποίησης του Ιδρύματος αναφέροντας τις κύριες αρμοδιότητες που έχουν 

μεταφερθεί στις Σχολές/Τμήματα 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 
 

 

 

 

Γ.2. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης  
(i) Προπτυχιακές Σπουδές. Διάρθρωση του Ιδρύματος σε Σχολές και Τμήματα. 

Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Ιδρύματος για την 

αποστολή του; 

(ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα. 

(iv) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

 

 

 

 

Γ.3. Στρατηγική έρευνας   
(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας 

(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

(iv) Δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας 

(v) Δίκτυα ερευνητικής αριστείας 

 

 

 

 

Γ. 4. Οικονομικός Προγραμματισμός 
(i) Γενικές αρχές διαχείρισης εθνικών πόρων 

(ii) Κωδικοποίηση λειτουργικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 

(iii) Κωδικοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 

(iv) Στοιχεία μισθοδοσίας 

(v) Εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος 

 

 

 

 

 

Γ.5. Στρατηγική κτηριακών και χωροταξικών υποδομών 
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(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης. Πώς ανταποκρίνεται η χωροταξική κατανομή του ΑΕΙ 

στις προϋποθέσεις ανάπτυξής του και στην απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών προς τους 

φοιτητές. 

(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

(iv) Σχολιάστε τυχόν αποκλίσεις από ένα τυπικό μοντέλο, π.χ. 1 campus/ΑΕΙ ή 

τουλάχιστον 2 σχολές/campus. 
 

 

 

 

Γ.6. Περιβαλλοντική πολιτική 
(i) Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

(ii) Αστικών στερεών αποβλήτων 

(iii) Aνακύκλωση 

 

 

 

 

Γ.7. Περιγράψτε πώς ανταποκρίνεται το φυσικό μέγεθος και το εύρος 

διάρθρωσης σε Σχολές και Τμήματα του ΑΕΙ στις προϋποθέσεις ανάπτυξής 

του. Σχολιάστε αποκλίσεις από ένα τυπικό μοντέλο διάρθρωσης, π.χ. 

ελάχιστος αριθμός 3 Σχολών/ΑΕΙ και 3 Τμημάτων/Σχολή. 
 

 

 

 

Γ.8. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να ενδυναμώστε τη θέση του Ιδρύματός σας 

στο μέλλον (συνέργειες με άλλα ΑΕΙ, αλληλεπίδραση Σχολών, κλπ.). Ποιες 

είναι οι δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση; 

 

 

 

 

Γ.9. Δημοσιεύεται έγκαιρα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος; Κατά την 

τελευταία 4ετία υπήρξε μετέπειτα τροποποίησή του και σε πόσα ακαδ. έτη; 

 

 

 

 

Γ.10. Αναλύστε το συνολικό πλήθος εβδομάδων κατ’ έτος (52) σε εβδομάδες 

κύριας εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξετάσεων πάσης φύσεως, λοιπών 

δραστηριοτήτων, διακοπών. 
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Δ. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 

προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ’ όψη την 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης κάθε προγράμματος  ή και των ειδικών ερευνητικών 

μονάδων του Ιδρύματος.  

Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον σημεία: 

(α) Ποια, κατά τη γνώμη του Ιδρύματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία των 

Προγραμμάτων; Να αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές υποχρεώσεις των φοιτητών, όπως 

παρακολούθηση διαλέξεων, προαπαιτήσεις μαθημάτων, κλπ. 

(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία διακρίνει το Ίδρυμα; 

(γ) Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις που 

διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των 

επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος; Να δοθεί χρονοδιάγραμμα για τη θεραπεία των 

αδυναμιών. 

(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 

Δ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

Σχολή Α – 

 

 

Δ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Σχολή Α – 

 

 

Δ.3. Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 

Σχολή Α – 

 

 

Δ.4. Τεκμηριώστε για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος ότι είναι 

αντίστοιχο του ακαδημαϊκού επιπέδου του και του τίτλου σπουδών που 

απονέμει. 
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Δ.5. Θεωρείτε ότι η φυσική παρουσία των διδασκόντων στους χώρους του 

Ιδρύματος είναι χρονικά επαρκής για τη δημιουργία ικανοποιητικού 

ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με δυνατότητα αλληλεπίδρασης για τους 

φοιτητές και τους διδάσκοντες αλλά και για την ανάδειξη ενδεχόμενα 

αριστείας; Σε τι ποσοστό των διδασκόντων, κατ’ εκτίμηση, ισχύουν τα 

παραπάνω ανά Τμήμα και Σχολή; 

 

 

 

 

Δ.6. Παραθέστε για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Ιδρύματος τους 

ακόλουθους δείκτες για την τελευταία 5ετία: 

 Βαθμολογική βάση εισαγωγής 

 Ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση) 

 Κόστος ανά φοιτητή 

 Πλήθος τίτλων που απονεμήθηκαν 

 Πλήθος διδακτορικών που απονεμήθηκαν 
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ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

(Η Ενότητα ΙΙ αποτελείται από 10 κριτήρια κάθε ένα από τα οποία αναλύεται σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. Παρακαλούμε οι απαντήσεις να είναι περιεκτικές, σύντομες και 

να αναφέρονται άμεσα στο αντίστοιχο ερώτημα. Παράλληλα να γίνεται παραπομπή στις 

αντίστοιχες διαδικασίες, έντυπα, κλπ του Κεφαλαίου V. Το συμπληρωμένο κείμενο του 

Κεφαλαίου ΙΙ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30-40 σελίδες ανάλογα με το μέγεθος του ΑΕΙ.) 

 
1. Πολιτική και Στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) 

 

Τα Α.Ε.Ι. πρέπει να έχουν συγκεκριμένη επίσημη πολιτική ΔΠ, η οποία αποτελεί   

μέρος της στρατηγικής τους και πρέπει να δημοσιοποιείται. Στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, πρέπει 

να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες. Πρέπει επίσης 

να προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών αλλά και ενδιαφερόμενων 

εξωτερικών κοινωνικών ομάδων. 

 
 

1.1 Ποια είναι η πολιτική του Ιδρύματος για την Διασφάλιση και Βελτίωση της 

Ποιότητας και οι αντικειμενικοί στόχοι που προκύπτουν από την πολιτική αυτή;  
 

 

 

1.2 Πού υπάρχει επίσημα δημοσιοποιημένη δήλωση της πολιτικής αυτής και 

αναλυτική περιγραφή των κυριότερων διαδικασιών και μέσων για την υλοποίηση και 

παρακολούθηση της εφαρμογής της; 
 

 

 

1.3 Έχει το ίδρυμα διαμορφώσει συγκεκριμένο σύστημα ΔΠ; 
 

 

 

1.4 Πώς έχει οργανωθεί το εσωτερικό σύστημα ΔΠ του Ιδρύματος; 
 

 

 

1.5 Πώς προσδιορίζεται η στρατηγική του ιδρύματος για την ΔΠ και το υψηλό 

επίπεδο των σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων; 
 

 

 

1.6 Πώς ορίζονται οι άξονες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της    

εκπαίδευσης; 
 

 

 

1.7 Πού υπάρχει διατυπωμένη πολιτική σχετικά με θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αντίστοιχες διαδικασίες; 
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1.8 Πού υπάρχει διατυπωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο (δικαιοδοσία των πειθαρχικών και 

των διοικητικών οργάνων του Ιδρύματος) για την διερεύνηση πειθαρχικών και 

ακαδημαϊκών παραπτωμάτων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος 

(περιλαμβανομένων διαδικασιών και κανόνων για υποβολή ενστάσεων κατά των 

αποφάσεων); 
 

 

 

1.9 Πώς προστατεύονται οι φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος από 

μεροληπτικές παρεμβάσεις και διακρίσεις; 
 

 

 

1.10 Η πολιτική του ιδρύματος και το σύστημα ΔΠ  

 έχουν επίσημα εγκριθεί ; από ποιες αρχές; 

 έχουν γνωστοποιηθεί στο σύνολο του πάσης φύσεως προσωπικού του 

ιδρύματος;  
 

 

 

1.11 Έχει συνταχθεί αναλυτικός οδηγός εφαρμογής με λεπτομερή περιγραφή των 

διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος ΔΠ; 
 

 

 

1.12 Πώς επιμερίζονται οι ευθύνες αναφορικά με την ΔΠ στα διάφορα επί μέρους 

όργανα (Σχολές, Τμήματα, άλλες οργανωτικές ή διοικητικές μονάδες) και πρόσωπα ; 
 

 

 

1.13 Ποιος είναι ο ρόλος των φοιτητών στην ΔΠ; 
 

 

 

1.14 Συμμετέχουν στην ΔΠ  του ιδρύματος άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 

πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητος; 
 

 

 

1.15 Πώς αξιολογεί το ίδρυμα την αποτελεσματικότητα του συστήματος ΔΠ στην 

επίτευξη των στόχων του; 
 

 

 

1.16 Πώς ελέγχεται, και αναθεωρείται η πολιτική ΔΠ στο ίδρυμα με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;  
 

 

 

1.17 Πώς στηρίζεται η ανάπτυξη θυλάκων αριστείας στο ίδρυμα και πώς 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και διάρκειά τους στο χρόνο;  
 

 

 

1.18 Ποια είναι η σχέση μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας στο ίδρυμα; 
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2. Σχεδιασμός, έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των 

προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. 

 

Όλα τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες σχεδιασμού και έγκρισης, 

παρακολούθησης και περιοδικής αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών και 

των απονεμόμενων τίτλων. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει σχεδιάζονται κατά 

τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους που τίθενται για καθένα από αυτά, 

ιδίως δε στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι στόχοι του 

προγράμματος πρέπει να προσδιορίζονται και να ανακοινώνονται με σαφήνεια και 

να αφορούν στο σωστό επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων για την ανώτατη 

εκπαίδευση και κατ’επέκταση του αντίστοιχου  ευρωπαϊκού πλαισίου. 

 

2.1 Έχουν όλα τα προγράμματα σπουδών σαφώς διατυπωμένους και 

δημοσιοποιημένους μαθησιακούς στόχους; Με ποιο τρόπο διασφαλίζει το Ίδρυμα τα 

προηγούμενα; 
 

 

 

2.2 Πώς ελέγχεται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων; 
 

 

 

2.3 Υπάρχει δημοσιευμένος Οδηγός για την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών; 

Τι ακριβώς περιλαμβάνει; 
 

 

 

2.4 Ποια είναι η επίσημη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος σπουδών; Υπάρχει 

ουσιαστική συμμετοχή άλλων οργάνων στην διαδικασία αυτή που να λειτουργούν έξω 

από το πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το πρόγραμμα; 
 

 

 

2.5 Με ποιους τρόπους ελέγχεται και παρακολουθείται ο σχεδιασμός των 

προγραμμάτων σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων; Λαμβάνεται υπ’όψη και 

εφαρμόζεται το σύστημα ECTS; 
 

 

 

2.6 Πώς διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις ανάλογα με συγκεκριμένους τρόπους 

υλοποίησης (π.χ. πλήρης ή μερική φοίτηση, εξ αποστάσεως φοίτηση, ηλεκτρονική 

εκπαίδευση) και τύπους ανώτατης εκπαίδευσης (ακαδημαϊκή, τεχνολογική); 
 

 

 

2.7 Με ποιες διαδικασίες προβλέπονται, αναπτύσσονται και διατίθενται οι 

κατάλληλες για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικές υποδομές στα Τμήματα; 
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2.8 Υπάρχουν και εφαρμόζονται κεντρικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και 

έλεγχο της προόδου και επιτυχίας των φοιτητών; 
 

 

 

2.9 Προβλέπεται τακτική, περιοδική αξιολόγηση των προγραμμάτων με 

προκαθορισμένες διαδικασίες και κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής 

συνάφεια και επικαιρότητά τους; Στις επιτροπές αξιολόγησης περιλαμβάνονται και 

εξωτερικά μέλη; 
 

 

 

2.10 Προβλέπεται τακτική ανατροφοδότηση από εργοδότες, εκπροσώπους της αγοράς 

εργασίας και άλλους συναφείς φορείς που έχουν σχέση με την επαγγελματική 

απασχόληση των αποφοίτων;  
 

 

 

2.11 Συμμετέχουν οι φοιτητές στις διαδικασίες ΔΠ των προγραμμάτων σπουδών; 
 

 

 

2.12 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι παρατηρήσεις και 

συστάσεις που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής 

Αξιολόγησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος αναφορικά με το 

Πρόγραμμα Σπουδών; 
 

 

 

2.13 Πώς διασφαλίζει το ίδρυμα ότι τα προγράμματα σπουδών αντιστοιχούν στο 

επίπεδο του προγράμματος και του απονεμόμενου τίτλου; 

 

 

 

2.14 Ποια είναι η συνάφεια του προγράμματος με ομόλογα προγράμματα του 

εξωτερικού; 

 

 

 

2.15 Πώς τεκμαίρεται η αναγκαιότητα διατήρησης του εν λόγω προγράμματος 

σπουδών; 
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3. Εκπαίδευση, διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών 

 

Τα ιδρύματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα σπουδών ενθαρρύνουν 

τους φοιτητές να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην δημιουργία της μαθησιακής 

διαδικασίας και ότι η αξιολόγηση των φοιτητών απηχεί αυτή την αντίληψη. 

 

3.1 Πού υπάρχει δημοσιευμένος σαφώς διατυπωμένος κώδικας των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων των φοιτητών; 
 

 

 

3.2 Προβλέπονται ποικίλες αλλά συνεκτικές μαθησιακές διαδρομές ανάλογα με τις 

ανάγκες των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 
 

 

 

3.3. Μέσω ποιας διαδικασίας διασφαλίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο των 

υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς τις διαδρομές αυτές, π.χ. προαπαιτήσεις 

μαθημάτων; 
 

 

 

3.4 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών σε σχέση με τις ως άνω υποχρεώσεις των 

φοιτητών; 
 

 

 

3.5 Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας, όπου χρειάζεται στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 
 

 

 

3.6 Με ποιους τρόπους παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κατάλληλη καθοδήγηση και 

στήριξη από τους διδάσκοντες στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 

 

 

3.7 Πώς επιλέγονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 

 

 

3.8 Πώς διασφαλίζεται η συνέπεια της αξιολόγησης, η ισότιμη εφαρμογή της σε όλους 

τους φοιτητές και η αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων διαδικασιών στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 

 

 

3.9 Ενημερώνονται οι φοιτητές σαφώς και λεπτομερώς σχετικά με την στρατηγική 

αξιολόγησης που εφαρμόζεται για το πρόγραμμα σπουδών τους, σε ποιες εξετάσεις ή 

άλλες μεθόδους αξιολόγησης θα υποβληθούν, τί θα αναμένεται από αυτούς και ποια 

κριτήρια θα εφαρμοσθούν για την αξιολόγηση της επίδοσής τους; Πώς ελέγχεται η 

τήρηση της δημοσιοποίησης; 
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3.10 Υπάρχουν σαφείς κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση και την στάθμιση των 

απουσιών, ασθενειών και άλλων ειδικών περιστάσεων στα Τμήματα/Σχολές του 

Ιδρύματός σας; 
 

 

 

3.11 Επιδιώκεται κατά το δυνατόν η αξιολόγηση από περισσότερους του ενός 

αξιολογητές; στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 

 

 

3.12 Υπάρχει επίσημη διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων και ενστάσεων των 

φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο θεσμός 

του Συνηγόρου του Φοιτητή που προβλέπεται από τη νομοθεσία; 
 

 

 

3.13 Με ποιο τρόπο προβλέπεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ως 

προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Παρέχεται σχετική ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, αν χρειάζεται, σχετική 

συμβουλευτική; 
 

 

 

3.14 Προβλέπεται επικαιροποίηση των κριτηρίων, των μεθόδων και των διαδικασιών 

αξιολόγησης στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
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4. Εισδοχή φοιτητών, πρόοδος και αναγνώριση των σπουδών 

 

Τα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχώς προκαθορισμένους και 

δημοσιοποιημένους κανονισμούς για όλες τις φάσεις του εκπαιδευτικού κύκλου των 

φοιτητών, δηλ. την εισδοχή, πρόοδο, αναγνώριση και πιστοποίηση των σπουδών σε 

όλα τα Τμήματα/Σχολές του. 

 

4.1 Εφαρμόζονται με συνέπεια και διαφάνεια οι διαδικασίες και τα κριτήρια εισδοχής;  
 

 

 

4.2 Προβλέπεται κινητικότητα των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές σας; Περιγράψτε. 
 

 

 

4.3 Προβλέπονται σαφείς και διακριτές διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων της 

ανώτατης εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών περιόδων και των πρότερων γνώσεων στα 

Τμήματα/Σχολές σας; Περιγράψτε πού είναι αυτές προσβάσιμες.  

 

 

 

4.4 Υπάρχει συνεργασία με άλλα ιδρύματα και με τον εθνικό οργανισμό ΔΠ  με σκοπό 

να διασφαλίζεται η συνέπεια των αναγνωρίσεων σε όλα τα ιδρύματα της χώρας; 
 

 

 

4.5 Χορηγείται στους φοιτητές αναλυτική πληροφόρηση (π.χ. Παράρτημα 

Διπλώματος) σχετικά με τους τίτλους σπουδών που απέκτησαν, τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που επέτυχαν, το πλαίσιο, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών 

που ολοκλήρωσαν με επιτυχία;  
 

 

 



21 

Εσωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος – Μορφοποιημένο Υπόδειγμα      Έκδοση 1, Απρίλιος 2014 

 

 

5. Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 

Τα Ιδρύματα  πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα που εξασφαλίζουν και 

εγγυώνται την ποιότητα και τις ικανότητες του εκπαιδευτικού τους προσωπικού. 

Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης 

και να αξιολογούνται στις εκθέσεις τους. Οι διαδικασίες επιλογής και ανάπτυξης 

του προσωπικού πρέπει να είναι αντικειμενικές και διαφανείς. 

 

5.1 Εξηγήστε εάν υπάρχουν και εφαρμόζονται σαφείς, διαφανείς και αντικειμενικές 

διαδικασίες επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού που αναγνωρίζουν την 

σπουδαιότητα των επιστημονικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων του προσωπικού 

αυτού. 
 

 

 

5.2 Πώς διασφαλίζεται ότι η προκήρυξη και η πρόσληψη του προσωπικού 

περιλαμβάνουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα μέλη εκπαιδευτικού 

προσωπικού διαθέτουν τουλάχιστον τις στοιχειωδώς απαραίτητες διδακτικές 

ικανότητες; 
 

 

 

5.3 Με ποιους τρόπους προσφέρονται ευκαιρίες για επαγγελματική/επιστημονική 

ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού; Ιδιαίτερα για ανάπτυξη και διεύρυνση των 

εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων/δεξιοτήτων; 
 

 

 

5.4 Πώς αξιολογείται και ενθαρρύνεται η επιστημονική δραστηριότητα στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και 

έρευνας; Αναφέρατε κάθε πότε υλοποιείται η διαδικασία αυτή ανά βαθμίδα 

προσωπικού. 
 

 

 

5.5 Με ποιο τρόπο διαπιστώνονται τυχόν αδυναμίες του εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ό,τι αφορά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου; Αναφέρατε κάθε πότε υλοποιείται 

η διαδικασία αυτή ανά βαθμίδα προσωπικού. 

 
 

 

 

5.6 Ποιες είναι οι διαδικασίες ώστε οι διδάσκοντες να λαμβάνουν την αναγκαία 

ανατροφοδότηση σχετικά με την προσωπική τους επίδοση καθώς και για τη γνώμη των 

φοιτητών; 
 

 

 

5.7 Περιγράψτε τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από τους φοιτητές. 
 

 

 



22 

Εσωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος – Μορφοποιημένο Υπόδειγμα      Έκδοση 1, Απρίλιος 2014 

 

5.8 Περιγράψτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο εκπαιδευτικό-

ερευνητικό προσωπικό και έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία. 
 

 

 

5.9 Πώς αξιολογεί τις ανάγκες και παρέχει το ίδρυμα στους λιγότερο ικανούς 

διδάσκοντες ευκαιρίες για βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους; 
 

 

 

5.10 Πώς συμμετέχει το εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό στις διοικητικές 

δραστηριότητες του ιδρύματος; 
 

 

 

5.11 Ποιους τρόπους θεραπείας διαθέτει το ίδρυμα για τις περιπτώσεις διδασκόντων 

αποδεδειγμένα αναποτελεσματικών στα καθήκοντά τους; Ποια είναι η συχνότητα που 

τέτοιες διαδικασίες έχουν εφαρμοσθεί;  
 

 

 

5.12 Υπάρχει διατυπωμένη πολιτική –για το εκπαιδευτικό προσωπικό- σχετικά με 

θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας (περιλαμβανομένης της κλεψιτυπίας) και 

αντίστοιχες διαδικασίες;  

 

 

 

5.13 Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο (δικαιοδοσία των πειθαρχικών και των διοικητικών 

οργάνων του Ιδρύματος) για την διερεύνηση πειθαρχικών και ακαδημαϊκών 

παραπτωμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς επίσης διαδικασίες και κανόνες 

για υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων; Περιγράψτε. 
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6. Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών 

 

Τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν πόρους ικανούς να στηρίξουν τις εκπαιδευτικές 

και διδακτικές δραστηριότητες και να διασφαλίζουν επάρκεια των διαθέσιμων 

υποδομών υποστήριξης της μάθησης και των φοιτητών. 

6.1 Με ποια διαδικασία πιστοποιείται ότι  όλα τα προγράμματα σπουδών διαθέτουν 

κατάλληλες και επαρκείς υποδομές υποστήριξης της μάθησης σχεδιασμένες σύμφωνα 

με τις ανάγκες τους; 
 

 

 

6.2 Ποια είναι η γνώμη των φοιτητών, όπως αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις τους, για 

τις διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης της μάθησης; 
 

 

 

6.3 Πώς ενημερώνονται οι φοιτητές σχετικά με τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές 

και υπηρεσίες; 
 

 

 

6.4 Είναι οι υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες εύκολα προσβάσιμες; 
 

 

 

6.5 Υπάρχουν διαδικασίες τακτικού συστηματικού ελέγχου, αξιολόγησης, 

αναθεώρησης και βελτίωσης της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών υποστήριξης που διατίθενται στους φοιτητές; 
 

 

 

6.6 Υπάρχει διαδικασία αναβάθμισης των διαθέσιμων υποδομών με γνώμονα την 

ανατροφοδότηση από εκείνους που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες; 
 

 

 

6.7 Σχολιάστε την διαθέσιμη υποστήριξη σε : 

- Βιβλιοθήκες 
 

 

 

6.8 Ομοίως σε: 

- Πληροφοριακά συστήματα και υποδομές 
 

 

 

6.9 Με ποια διαδικασία προσφέρεται στους φοιτητές προσωπική βοήθεια με τη μορφή 

της ατομικής εκπαίδευσης και υποστήριξης; 
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6.10 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι σχετικές παρατηρήσεις 

και συστάσεις που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις 

Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων & 

Προγραμμάτων του Ιδρύματος αναφορικά με την εκπαιδευτική υποδομή και 

υποστήριξη των φοιτητών;  
 

 

 

6.11 Ποιος είναι και πώς ασκείται ο ρόλος των Σχολών στην κατανομή πόρων προς τα 

αντίστοιχα Τμήματα; 
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7. Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Ανάλυσης Στοιχείων και 

Δεικτών 

 

Τα ιδρύματα πρέπει να εγγυώνται την συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση έγκυρων 

πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών 

όλων των επιπέδων και των λοιπών λειτουργιών και δραστηριοτήτων τους. 

7.1 Σχολιάστε εάν διαθέτει το ίδρυμα αξιόπιστα μέσα συλλογής, ανάλυσης και 

αξιοποίησης έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των 

προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. 
 

 

 

7.2 Πώς παρακολουθούνται, αναλύονται και αξιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τον 

βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών τους, τον ρυθμό 

προόδου και επιτυχίας των φοιτητών και την επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων; 
 

 

 

7.3 Πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κρίσιμοι δείκτες της λειτουργίας του 

ιδρύματος για την επίτευξη των στόχων του, όπως η αποτελεσματικότητα των 

διδασκόντων, τα στοιχεία της ταυτότητας του φοιτητικού πληθυσμού και οι 

διατιθέμενες εκπαιδευτικές υποδομές και το κόστος τους; 
 

 

 

7.4 Στην συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών συμμετέχουν φοιτητές και 

διδάσκοντες; 
 

 

 

7.5 Πώς αναλύονται και αξιοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος για την 

ενεργοποίηση βελτιωτικών ενεργειών; 
 

 

 

7.6 Επιδιώκει το ίδρυμα συγκρίσεις με άλλους παρόμοιους οργανισμούς εντός και 

πέρα από τον  Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την 

εμβάθυνση  της αυτογνωσίας του και την μεθόδευση τρόπων για δυνατή βελτίωση της 

λειτουργίας του; 
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8. Δημοσιοποίηση 

Τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τακτικά επικαιροποιημένες, σαφείς, 

ακριβείς, αμερόληπτες και αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο ποσοτικές όσο και 

ποιοτικές, σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προγράμματα σπουδών και τους 

τίτλους που προσφέρουν. 

8.1 Πώς μεριμνά το ίδρυμα για την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα 

προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 

τους τίτλους που παρέχει, τις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που 

χρησιμοποιεί και τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στους φοιτητές του;  

 

 

 

8.2 Είναι οι πληροφορίες που αφορούν τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών στο 

ίδρυμα δημοσιοποιημένες στην Αγγλική ή σε άλλες γλώσσες;  

 

 

 

8.3 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες τα βιογραφικά σημειώματα 

όλων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική; 

 

 

 

8.4 Έχουν δημοσιοποιηθεί τα Μητρώα των Εξωτερικών Αξιολογητών των 

προγραμμάτων σπουδών; 

 

 

 

8.5 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες οι φορείς απασχόλησης των 

αποφοίτων του ιδρύματος και οι απόψεις τους, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του 

τρέχοντος φοιτητικού πληθυσμού του; 

 

 

 

8.6 Πώς διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές να είναι σαφείς, ακριβείς, 

αμερόληπτες, αντικειμενικές και εύκολα προσιτές; 

 

 

 

8.7 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι σχετικές παρατηρήσεις 

και συστάσεις που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις 

Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων & 

Προγραμμάτων του Ιδρύματος αναφορικά με τη δημοσιοποίηση; 
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9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων 

Τα ιδρύματα πρέπει να παρακολουθούν και να αναθεωρούν περιοδικά τα 

προγράμματά τους για να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους και η 

ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των φοιτητών και της κοινωνίας. Οι αναθεωρήσεις 

αυτές πρέπει να οδηγούν σε συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων όλων των 

Τμημάτων/Σχολών. Κάθε μεταβολή που σχεδιάζεται ή υιοθετείται πρέπει να 

κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερομένους. 

 

9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων σπουδών; 

 

 

9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της 

συγκεκριμένης επιστήμης, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι 

προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να 

είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί υποστηρικτικό και 

αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 

 

 

 

9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των 

φοιτητών και τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των 

σπουδών τους;  

 

 

 

9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού 

περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 

 

 

 

9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς 

στην αναθεώρηση των προγραμμάτων; 

 

 

 

9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των 

αναθεωρήσεων; 
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10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση  

Τα ιδρύματα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα 

με τις ευρωπαϊκές αρχές ΔΠ. 

 

10.1 Με ποια διαδικασία αντιμετωπίζει το Ίδρυμα τις παρατηρήσεις της Εξωτερικής 

Αξιολόγησης του Ιδρύματος; 
 

 

 

 

10.2 Σε ποιο βαθμό/ποσοστό έχουν γίνει αποδεκτές οι παρατηρήσεις της τελευταίας 

Αξιολόγησης του Ιδρύματος; 

 

 

 

10.3 Πώς πιστοποιείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε μετά την τελευταία εξωτερική 

αξιολόγηση; Παραθέστε χρονοδιάγραμμα σχετικών δράσεων. 
 

 

 

10.4 Με ποιο τρόπο παρακολουθείται η εφαρμογή σχεδίων των Τμημάτων για κάλυψη 

τυχόν παρατηρήσεων της εξωτερικής τους αξιολόγησης και της πιστοποίησης των 

προγραμμάτων τους; 
 

 

 

10.5 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών στην προηγούμενη διαδικασία; 
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ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Α. Συμβούλιο Ιδρύματος  
 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς  

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός συνεδριάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 

     

Δημοσιοποίηση ημερήσιας 

διάταξης1 

     

Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων/πρακτικών1 

     

Μέθοδος επικύρωσης 

πρακτικών2 

     

Εσωτερικός Κανονισμός ΣΙ1      

Κείμενα Στρατηγικού / 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΣΙ1 

     

 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2 ΥΜ=Υπογραφή Μελών, ΕΣ=Επόμενη Συνεδρίαση, Α=Άλλο 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Β. Σύγκλητος / Συνέλευση Τ.Ε.Ι.  
 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς  

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός συνεδριάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 

     

Δημοσιοποίηση ημερήσιας 

διάταξης1 

     

Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων/πρακτικών1 

     

Μέθοδος επικύρωσης 

πρακτικών2 

     

Εσωτερικός Κανονισμός1      

Κείμενα Στρατηγικού / 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της 

Συγκλήτου/Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.1 

     

 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2 ΥΜ=Υπογραφή Μελών, ΕΣ=Επόμενη Συνεδρίαση, Α=Άλλο 
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Πίνακας ΙΙΙ.2. Τμήμα Προσωπικού  

 Τ= Έτος 

αναφοράς* 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

 Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ1 

Αριθμός υπαλλήλων                

Συνολικός αριθμός 

προσωπικού που 

διαχειρίζεται το Τμήμα 

Προσωπικού 

               

Κατανομή προσωπικού του 

ιδρύματος κατά κατηγορίες: 

               

 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Πλήρους 

απασχόλησης 

               

Μερικής 

απασχόλησης 

               

Διοικητικοί                

ΕΕΔΙΠ                

ΕΤΕΠ                

Λοιποί                

Κατανομή προσωπικού 

κατά επίπεδο σπουδών: 

               

YE                

ΔΕ                

ΠΕ                

ΤΕ                

Άλλο                

Βαθμός Χρήσης 

Πληροφορικής2 

               

* Τ= έτος αναφοράς, δηλ το πλέον πρόσφατο πλήρες ακαδ. έτος. 
 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Α = Άρρενες  Θ = Θήλεις  Σ = Σύνολο 
2 Υ=Υψηλός    Μ=Μέτριος   Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.3. Οικονομική Υπηρεσία  

 Τ=Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων      

Ύψος προϋπολογισμού (€)      

Κατανομή προϋπολογισμού 

σε τμήματα* 

     

Ύψος προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων 

     

Βαθμός αξιοποίησης πόρων 

του Ιδρύματος** 

     

Χρήση διπλογραφικού 

συστήματος* 

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής** 

     

 

* ΝΑΙ/ΟΧΙ 

** Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.4. Τμήμα Προμηθειών 

 

 Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων      

Αριθμός διαγωνισμών      

Ύψος διαγωνισμών (€)      

Κατανομή ανά τύπο 

διαγωνισμού* 

 

 

 

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής1 

     

Τήρηση μητρώου παγίων2      

Τήρηση αποθήκης 

παρακολούθησης 

αναλωσίμων2 

     

*π.χ. διεθνής, μειοδοτικός, απ’ ευθείας ανάθεση, κλπ. 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
2 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Πίνακας ΙΙΙ.5. Τεχνική Υπηρεσία 
 

 Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων      

Αριθμός έργων      

Ύψος έργων σε €      

Κατανομή ανά τύπο έργου* 

 

 

 

 

     

Βαθμός χρήσης πληροφορικής1      

Έκταση εγκαταστάσεων σε μ2      

Χωρική κατανομή 

εγκαταστάσεων του ιδρύματος 

     

Κατανομή εγκαταστάσεων ανά 

τύπο (μ2): 

     

Γραφεία      

Εργαστήρια      

Διδακτήρια      

Άλλα      

*π.χ. νέα έργα, επισκευές, συντήρηση, κλπ. 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.6. Πληροφορική Υποδομή 

 

 Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων      

Αριθμός σταθμών 

εργασίας στο ίδρυμα 

     

Κατανομή σταθμών 

εργασίας 
- - - - - 

Χωρική κατανομή :      

Γραφεία      

Εργαστήρια      

Άλλα      

Αριθμός εργαστηρίων 

PC 

     

Μέγεθος εργαστηρίων 

PC 

     

Αριθμός κεντρικών 

υπολογιστών 

     

Έτος κτήσης      

Αριθμός λογαριασμών 

χρηστών 

     

Βασικές 

προσφερόμενες 

υπηρεσίες (π.χ. 

Τηλεκπαίδευση) 

     

Τύπος      

Μέση χρήση      

Εσωτερικό Δίκτυο :      

Αριθμός θέσεων      

Ταχύτητα      

Σύνδεση στο 

διαδίκτυο (ταχύτητα) 

     

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.7. Βιβλιοθήκη 
 

 Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων      

Αριθμός τόμων      

Αριθμός τίτλων έντυπων 

περιοδικών 

     

Αριθμός τοπικών βάσεων 

δεδομένων  

     

Πολυμεσικό υλικό      

Άλλες συλλογές :      

Τύπος πρόσβασης στο 

υλικό (ελεύθερη ή μή) 

     

Χωροθέτηση Βιβλιοθήκης 

(ενιαία ή μή) 

     

Ύπαρξη αναγνωστηρίου1      

Μέγεθος αναγνωστηρίου 

(σε μ2) 

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής2 

     

Συμμετοχή στο δίκτυο 

Πανεπιστημιακών 

Βιβλιοθηκών1 

     

Αριθμός χρηστών 

Βιβλιοθήκης: 

     

Δανεισμός      

Διαδανεισμός      

Αριθμός χρηστών 

αναγνωστηρίου 

     

Μέση χρήση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

     

Συνολική ετήσια δαπάνη 

για την βιβλιοθήκη 

     

Ετήσια δαπάνη για τον 

εμπλουτισμό της 

βιβλιοθήκης 

     

 

                                                 
1 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Βιβλιοθήκη (συνέχεια) 

Πώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες τμημάτων ή μονάδων που βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη 

απόσταση από την Βιβλιοθήκη ;  

 

 

 

Παρέχει η Βιβλιοθήκη ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως βιβλιογραφική εκπαίδευση, 

ταχεία και εύρυθμη πρόσκτηση και κυκλοφορία βιβλίων και περιοδικών ; 

 

 

 

Προσφέρει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης προγράμματα ενημερωτικά, φροντιστήρια, ατομική 

υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες ώστε να καλλιεργούνται οι απαραίτητες δεξιότητες 

πρόσβασης στην πληροφόρηση και ικανότητες για εντοπισμό, αποτίμηση και ορθή χρήση της 

γνώσης και της πληροφορίας από όλα τα μέσα, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλα ; 

 

 

 

Παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, 

προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες φοιτητών και εκπαιδευτικών με τρόπο αντάξιο της 

αποστολής του ιδρύματος ; 

 

 

 

Έχουν οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί πρόσβαση στις απαραίτητες για το πρόγραμμα, το 

επίπεδο και τον τρόπο διδασκαλίας τους ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ; 

 

 

 

Έχει η Βιβλιοθήκη τόσο βραχυ- όσο και μακροπρόθεσμα σχέδια – με ανάλογο προϋπολογισμό 

– για τον εμπλουτισμό των συλλογών της ; 

 

 

 

Ασχολούνται τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες με 

την ανάπτυξη των συλλογών και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάργηση υλικών ; 

 

 

 

Είναι η συλλογή την Βιβλιοθήκης καταλογοποιημένη σύμφωνα με ανεγνωρισμένα 

βιβλιογραφικά σχήματα και συμβάσεις, ώστε να παρέχεται στους χρήστες της, τόσο εντός όσο 

και εκτός του χώρου του ιδρύματος ευχερής πρόσβαση στο διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, 

περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ; 
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Είναι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και οργανισμούς 

επικαιροποιημένες, σύμφωνες με την αποστολή του ιδρύματος, και υπόκεινται σε περιοδικές 

αξιολογήσεις ; 

 

 

 

Είναι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επαρκές αριθμητικά; Έχει τις απαραίτητες 

επαγγελματικές γνώσεις για να υποστηρίζει την βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, την πρόσβασή τους στις συλλογές, τόσο τις έντυπες όσο και 

τις ηλεκτρονικές, και σε άλλες μορφές πληροφοριακής τεχνολογίας σε όλη τη διάρκεια  

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ;   

 

 

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.8. Εκδόσεις/Εκτυπώσεις  

 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Αριθμός τίτλων - Συνολική 

ποσότητα εκδόσεων 

     

Αριθμός τίτλων –  

Συνολικός όγκος 

παραδόσεων/σημειώσεων 

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής1 

     

 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.9. Φοιτητική Μέριμνα  

 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ- Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Αριθμός σιτιζόμενων 

φοιτητών 

     

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

φοιτητών 

     

Αριθμός υποτρόφων 
     

Προσφερόμενες 

υποτροφίες και 

βραβεία (αριθμός) 

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής1 

     

 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.10. Γραφείο ΔΑΣΤΑ  
 

 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Τηρείται ενιαία βάση 

συνεργαζόμενων  

φορέων1 ; 

     

Τηρείται μητρώο 

αποφοίτων; 

     

Αριθμός 

συνεργαζόμενων φορέων 

     

Κατανομή φορέων ανά 

τύπο : 

     

Δημόσιο 
     

Ιδιωτικό 
     

Κατανομή φορέων ανά 

μέγεθος: 

     

I: > 100 προσωπικό 
     

II: 30-100 προσ. 
     

III: < 30 προσ. 
     

Αριθμός τοποθετήσεων : 
     

Ανά Τμήμα 
     

Ανά τύπο φορέα 
     

Διάρκεια τοποθετήσεων 

ελάχιστη, μέγιστη, μ.ο. 

     

Ανά μέγεθος φορέα: 
I. 

II. 

III. 

    

Βαθμός Χρήσης 

Πληροφορικής2 

     

                                                 
1 Ναι / Όχι 
2 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Δραστηριότητα 

Μο.Κ.Ε.1 

     

 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Υ=Υψηλή,  Μ=Μέτρια, Χ=Χαμηλή 
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Πίνακας ΙΙΙ.11. Τμήμα Σχολών/Ακαδημαϊκών Μονάδων  

 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Αριθμός Κέντρων Αριστείας 

στην εκπαίδευση και 

οργάνωση της μάθησης 

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής1 (π.χ. 

απομακρυσμένες υπηρεσίες) 

     

 

Σχόλια:  

 

 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.12. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων (μονίμων) 
     

Ύψος προϋπολογισμού (€) 
     

Αριθμός έργων 
     

Κατανομή έργων: 
     

με βάση τον προϋπολογισμό (€)             

0-50 000 

50-200 000 

>200 000 

     

ανά τύπο  

βασική έρευνα 

εφαρμοσμένη έρευνα 

παροχή υπηρεσιών 

λοιπά 

     

Ανά τύπο φορέα χρηματοδότησης 

(ΕΕ, Δημόσιο, Ιδιωτικό) 

     

Ανά Τμήμα που υλοποιεί 
     

Με βάση τον αριθμό των 

απασχολουμένων 

0-10 

10-30 

>30 

     

Χρημ. Αποτέλεσμα έτους (€)      

Αποθεματικό (%)      

Διαχείριση διαθεσίμων: (%) 

Λειτουργία/Ανάπτυξη/Έρευνα  

     

Αριθμός Κέντρων Αριστείας 

στην Έρευνα 
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Βαθμός χρήσης πληροφορικής1 
     

Λογιστικό σχήμα 
     

Τήρηση Μητρώου Παγίων 
     

Γραφείο Διαμεσολάβησης (€) 
     

 

Σχόλια:  

 

 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.13. Τμήμα Δημοσίων/Διεθνών σχέσεων 
 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων  
     

Αριθμός εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στα οποία 

συμμετέχει το Ίδρυμα (π.χ. 

Erasmus, Tempus) 

     

Ύψος προϋπολογισμού των 

προγραμμάτων 

(επιχορηγήσεις ΙΚΥ, ΕΕ 

κ.ά.) 

     

Αριθμός συνεργαζομένων 

ιδρυμάτων/φορέων 

εξωτερικού (Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.) 

     

Αριθμός μετακινούμενων 

φοιτητών 

(εισερχομένων/εξερχομένων) 

     

Αριθμός μετακινούμενων 

μελών ΔΕΠ/ΕΠ     

(εισερχομένων/εξερχομένων) 

     

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.14. Ξένες Γλώσσες 
 

 Τ= Έτος 

αναφοράς 
Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων      

Αριθμός διδασκάλων       

Αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων 

     

Αριθμός Ξένων Γλωσσών. 
Διευκρινίστε ποιες από αυτές 

προσφέρονται τακτικά και ποιες 

μόνο περιστασιακά  

     

Πόσες και ποιες από αυτές 

προσφέρονται δωρεάν 

 

     

Διαθέσιμοι χώροι 

εκπαίδευσης 

     

Κατανομή φοιτητών  

ανά Γλώσσα 

ανά Τμήμα 

     

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής1 

     

 

Σχόλια:  

 

 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.15. Γυμναστήριο  

 

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 
Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Αριθμός διδασκάλων  
     

Αριθμός προσφερόμενων 

προγραμμάτων 

     

Διαθέσιμοι χώροι 
     

Χαρακτηρισμός (π.χ. γήπεδο) 
     

έκταση 
     

εξοπλισμός 
     

Χωροθέτηση  

(πού βρίσκεται) 

     

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.16. Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

 
  

 
Τ= Έτος 

αναφοράς 
Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Αριθμός Αθλητικών Ομίλων 
     

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

     

Αριθμός Θεατρικών Ομίλων 
     

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

     

Αριθμός Μουσικών Ομίλων 
     

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

     

 

Άλλες Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες : 

 

 

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.17. Άλλες Υπηρεσίες (όπως φύλαξη, κλπ.) 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος 

 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού Προϋπολογισμού και 

ΠΔΕ ανά φοιτητή 

Υπηρεσία Α     
Υπηρεσία Β     
Υπηρεσία Γ     
  κ.ο.κ.     

     

 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 

Προϋπολογισμού και 

ΠΔΕ ανά φοιτητή 

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

φοιτητών 

Φοιτητική 

Στέγη 
     

 
Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 

Προϋπολογισμού και 

ΠΔΕ ανά φοιτητή 

Αριθμός 

σιτιζόμενων 

φοιτητών 
Σίτιση      

 
Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια 

Τακτικού 

Προϋπολογισμ

ού και ΠΔΕ 

ανά φοιτητή 

Συνολικός 

αριθμός 

βιβλίων 

Αριθμός 

βιβλίων στη 

Βιβλιοθήκη 

του 

Ιδρύματος 

ανά 

φοιτητή 

Βιβλιοθήκη 

του 

Ιδρύματος 

      

 

Σημείωση: Ο διαχωρισμός μεταξύ διοικητικού και τεχνικού προσωπικού είναι κυρίως 

ζήτημα ουσίας και δευτερευόντως υποβάθρου, π.χ. εάν ΙΔΑΧ μηχανικός κρατάει το 

πρωτόκολλο θεωρείται διοικητικός. Τεχνικοί θεωρούνται όσοι απασχολούνται με 

εργασία τεχνικής φύσεως, π.χ. οι σχεδιαστές, οι ασχολούμενοι με τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων, τους Η/Υ, τη στήριξη των εργαστηρίων κλπ. Λοιποί, όσοι δεν 

μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω 2 κατηγορίες, π.χ. φύλακες, οδηγοί, κλπ. Εάν 

υπάρχουν (περίπου) «μόνιμοι» εξωτερικοί συνεργάτες κατηγοριοποιούνται ως άνω. 

Περιστασιακοί όχι. 

 

 

 

 
Γενικά Σχόλια: Προτείνεται να σχολιασθεί σε ελεύθερο κείμενο ο αριθμός και η 

επαγγελματική επάρκεια του διοικητικού, του τεχνικού και του λοιπού προσωπικού, καθώς και 

των πάσης φύσεως υποδομών. 
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IV. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 

ΤΜΗΜΑ   

ΑΕΙ   

ΣΧΟΛΗ   

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ)  

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1)  

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2)  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του Τ)  

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

          

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος Τ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

 

* Το πλέον πρόσφατο  πλήρες ακαδ. Έτος 

 

(Επαναλαμβάνεται για όλα τα Τμήματα του ΑΕΙ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα  Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών  Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος 

  

Προγράμματα  Προπτυχιακών   

& Μεταπτυχιακών   Σπουδών    

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Πότε  έγινε η 

τελευταία 

αναμόρφωση 

Συνολικός αριθμός 

μαθημάτων  για την  

απόκτηση πτυχίου 

Συνολικός αριθμός  

μονάδων του 

Ευρωπαϊκού 

Συστήματος (ECTS) 

για την απόκτηση 

πτυχίου 

Αριθμός  Υποχρεω-

τικών Μαθημάτων 

Συνολικός Αριθμός  

Μαθημάτων 

Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα  και 

Ελεύθερες Επιλογές) 

Πόσα   από  τα 

Μαθήματα Επιλογής 

προσφέρονται  από  

άλλα Τμήματα ή 

Ιδρύματα; 

Για   πόσα  από  τα  

μαθήματα  

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια 

φοιτητών 

Τμήμα  Α Προπτυχ.  Πρόγραμμα Α        

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα Β        

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα Γ        

          …..        

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Α          

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Β        

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Γ        

Τμήμα   Β Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Α        

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Β        

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Γ        

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Α          

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Β        

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Γ        

             κ. ο. κ.        
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2. Προσωπικό των Τμημάτων (ανά Σχολή και Τμήμα)  

 

Σχολές Τμήματα Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΕΔΙΠ / 

ΕΔΙΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (Παν/μια) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων) 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε θέσεις 

πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση αριθμού 

διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

Σχολή Α Τμήμα  Α          

 Τμήμα  Β          

 Τμήμα  Γ          

Σχολή Β Τμήμα  Α          

 Τμήμα  Β          

κ.ο.κ. κ.ο.κ.          

           

 Σύνολο          

 

(Για τελευταία 4ετία, ένας πίνακας ανά έτος) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)  

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   

& Μεταπτυχιακών   Σπουδών    

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμένων 

φοιτητών  σε 

όλα τα έτη  

Αριθμός 

αποφοιτη-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου  

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 

φοιτητών επί των 

εισαγομένων που 

ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε 

Ν+2  χρόνια  ** 

 Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέντων 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίες 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα  Α Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Α              

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Β              

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Γ              

          …..              

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Α                

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Β              

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Γ              

Τμήμα   Β Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Α              

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Β              

 Προπτυχ.  Πρόγραμμα  Γ              

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Α                

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Β              

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  Γ              

             κ. ο. κ.              

 

(Για τελευταία 4ετία, ένας πίνακας ανά έτος) 

 
** Όπου Ν = ελάχιστος χρόνος για την λήψη πτυχίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο (ανά Τμήμα) 

 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται ένα ελεύθερο κείμενο ανάλογα με τις Ετήσιες Εκθέσεις των Τμημάτων. Προτρέπουμε να δοθεί προσοχή, 

μεταξύ άλλων,  στα τρία σημεία που ακολουθούν. 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

 

 

 

4.2. Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

  

 

 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (ανά Τμήμα)   

 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται ένα ελεύθερο κείμενο ανάλογα με τις εκθέσεις των Τμημάτων. Προτρέπουμε να δοθεί προσοχή, μεταξύ άλλων,  

στα τρία σημεία που ακολουθούν : 

 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

 

 

 

 Ακαδημαϊκό Έτος 

Τμήματα Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Κονδυλίων  

(κύκλος εργασιών) 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 

Παρατηρήσεις 

Τμήμα Α     

Τμήμα Β     

Τμήμα Γ     

κ.ο.κ.     

 

(Ένας πίνακας ανά έτος) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.6. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) 
 

Τμήματα Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 

Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού 

Τεχνικού Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στις 

αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στα 

εργαστήρια 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Τμήμα Α                  

Τμήμα Β                  

Τμήμα Γ                  

κ.ο.κ.                  

 

(Για τελευταία 4ετία, ένας πίνακας ανά έτος) 
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V. ΔΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠ 

 

 


