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ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης

Διαδικασία 7.1. ΕΣΔΠ

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και προκειμένου να
εφαρμοστεί η Διαδικασία 7.1 του Ε.Σ.Δ.Π. για την παρακολούθηση της εξωτερικής
αξιολόγησης/πιστοποίησης των Π.Π.Σ. και τη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης
προβαίνουμε στα ακόλουθα:

Η Οδηγία Εργασίας για το στάδιο καθορισμού Σχεδίου Δράσης Π.Π.Σ. και σύνταξης έκθεσης
παρακολούθησής του, στο πλαίσιο της Διαδικασίας 7.1 του Ε.Σ.Δ.Π., έπειτα από την
τροποποίησή της, έχει ως ακολούθως:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζει αρμόδιο εισηγητή από τα μέλη της. Δύναται να ορίζει συμπληρωματικά,
εξωτερικούς αξιολογητές εγνωσμένου κύρους στο επιστημονικό πεδίο κάθε Π.Π.Σ., οι
οποίοι θα προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού.
Μετά την παραλαβή της απόφασης πιστοποίησης του Π.Π.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και εντός
δύο μηνών, συντάσσεται Σχέδιο Δράσης από την ΟΜ.Ε.Α. σε συνεργασία με την/τον
Πρόεδρο του Τμήματος.

Το Σχέδιο εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αποστέλλεται στη
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Συμπληρώνεται το έντυπο Δ.4.2 από τον αρμόδιο εισηγητή του ακαδημαϊκού τμήματος
και κατατίθεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή, δύναται να
διατυπώσει εξειδικευμένες ερωτήσεις επί μίας ή περισσοτέρων αρχών σε εξωτερικό/ούς
αξιολογητή/ές και εν συνεχεία να οριστικοποιήσει το σχέδιο δράσης σε συνεργασία με το
ακαδημαϊκό τμήμα και να παραπέμψει στο Πρυτανικό Συμβούλιο τα θέματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία πιστοποίησης του ΠΠΣ η ΟΜΕΑ του
Τμήματος σε συνεργασία με την/τον Πρόεδρο αποτιμά τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν και συντάσσει τον Πίνακα Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων
(Πίνακας 2 ΕΘ.Α.Α.Ε.). Εάν απαιτηθεί επανεξετάζεται το Σχέδιο Δράσης (Πίνακας 1
ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Με την πάροδο δύο ετών από την ημερομηνία πιστοποίησης του Π.Π.Σ. η ΟΜ.Ε.Α. του
Τμήματος σε συνεργασία με την/τον Πρόεδρο αποτιμά τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν και συντάσσει την Έκθεση Παρακολούθησης (πρότυπο ΕΘ.Α.Α.Ε).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή οριστικοποιεί την
έκθεση παρακολούθησης σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό τμήμα, την δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα της και την αποστέλλει στην ΕΘ.Α.Α.Ε.
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