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Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ 

 

 
Η Πορεία τησ Τλοποίηςησ του Προγράμματοσ Αξιολόγηςησ ςτο ΕΚΠΑ: Επόμενα 

Βήματα & Χρονοδιάγραμμα 

 
Η πορεία τθσ αξιολόγθςθσ ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιθτικι τόςο ςε ποςοτικό όςο και ςε ποιοτικό επίπεδο. Για 

να ζχει κανείσ μια εικόνα το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων που ζχουν επιτευχκεί και 

του βακμοφ ςτον οποίο ζχει προχωριςει θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςτο ΕΚΠΑ κα 

πρζπει να εξετάςει τα κάτωκι κριτιρια: 

1. Σο Βαθμό Τποβολήσ των Ετήςιων Εςωτερικών Εκθζςεων των Σμημάτων 

2. Σο Βαθμό Ολοκλήρωςησ των Διαδικαςιών Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ 

3. Ση φνταξη ή όχι τησ Ενδιάμεςησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ του Ιδρφματοσ 

4. Σο Βαθμό Ολοκλήρωςησ των Διαδικαςιών Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ 

5. Σο χρονικό Πλαίςιο του κφκλου αξιολόγηςησ του Πανεπιςτημίου 

Ασ εξετάςουμε κάκε ζνα από τα πζντε κριτιρια για να εξαχκοφν χριςιμα 

ςυμπεράςματα για το βακμό κάλυψθσ των ςτόχων και τθν πορεία του 

προγράμματοσ αξιολόγθςθσ που υλοποιεί θ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

 

1. Βαθμόσ Τποβολήσ των Ετήςιων Εςωτερικών Εκθζςεων των Σμημάτων 

Οι Ετιςιεσ Εςωτερικζσ Εκκζςεισ παρζχουν ςτθν Ακαδθμαϊκι Μονάδα τθ δυνατότθτα 

να ελζγχει και να διαπιςτϊνει τθν ανταπόκριςθ τθσ λειτουργίασ τθσ προσ τουσ 

ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ που θ ίδια ζχει κζςει με τθν ιδρυτικι τθσ πράξθ και με 

μεταγενζςτερεσ αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων τθσ. Ζχουν κυρίωσ 

απογραφικό χαρακτιρα για όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ. 

Καλφπτουν δφο εξάμθνα και τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν: 

 Προγράμματα Σπουδϊν (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) 

 Εκπαιδευτικό  Ζργο 

 Ερευνθτικό Ζργο 

 Άλλεσ Υπθρεςίεσ του τμιματοσ 
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Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010, ςε ςφνολο τριάντα (30) τμθμάτων  που όφειλαν 

να υποβάλλουν τθν ετιςια εςωτερικι ζκκεςθ τουσ, υπζβαλλαν και τα τριάντα, 

ςυνεπϊσ ο βακμόσ επίτευξθσ είναι 100%.  

2. Σο Βαθμό Ολοκλήρωςησ των Διαδικαςιών Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ 

Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενθ συμμετοχική 

διαδικασία, θ οποία διαρκεί δφο ςυνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και 

επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τζςςερα ζτη.  Πρόκειται ουςιαςτικά για μια 

διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ, που ςθματοδοτεί τθν ίδια τθν ταυτότθτα τθσ 

Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ, κακϊσ αποτυπϊνει και αναδεικνφει όλα τα χαρακτθριςτικά 

τθσ λειτουργίασ τθσ, κετικά και αρνθτικά, και  καταγράφει τισ φιλοδοξίεσ τθσ. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ καταγράφονται τα ςθμαντικότερα 

πορίςματα που προκφπτουν ςυνδυαςτικά από τα ςυλλεγμζνα ςτοιχεία με 

ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ, αναφορικά με το 

υφιςτάμενο και το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ και τουσ τρόπουσ επίτευξισ του. Η 

διαδικαςία Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ τθσ Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), θ οποία εγκρίνεται από τθν Ακαδθμαϊκι Μονάδα 

και ακολοφκωσ διαβιβάηεται, μζςω τθσ ΜΟΔΙΠ, ςτθν ΑΔΙΠ. 

Στα δφο πρϊτα ακαδθμαϊκά ζτθ (2008-2009 & 2009-2010) του τετραετοφσ κφκλου 

αξιολόγθςθσ του ΕΚΠΑ (2009-2013), ςε ςφνολο τριάντα (30) τμθμάτων  ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ τα εικοςιζνα (21) ςυνεπϊσ ο 

βακμόσ ολοκλιρωςθσ είναι 70%.  Τα τμιματα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ 

διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 1, ςτθ 2θ ςτιλθ 

 

Πίνακασ 1: Σμήματα που ολοκλήρωςαν διαδικαςίεσ εςωτερικήσ και εξωτερικήσ 

αξιολόγηςησ 

 

α/α ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ 
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1 Θεολογίασ  Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ  

2 Κοινωνικισ Θεολογίασ (υπάρχει παλιότερθ) Αγγλικισ Γλϊςςασ & Φιλολογίασ  

3 Νομικισ  Γαλλικισ Γλϊςςασ & Φιλολογίασ  

4 Οικονομικϊν Επιςτθμϊν  Πλθροφορικισ  
& Τθλεπικοινωνιϊν 
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5 Πολιτικισ Επιςτιμθσ & Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  Οδοντιατρικισ  

6 Ιατρικισ  Νοςθλευτικισ 

7 Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ  ΜΙΘΕ (Κ) 

8 Φ.Π.Ψ.   

9 Αγγλικισ Γλϊςςασ & Φιλολογίασ   

10 Γαλλικισ Γλϊςςασ & Φιλολογίασ   

11 Γερμανικισ Γλϊςςασ & Φιλολογίασ   

12 Μουςικϊν Σπουδϊν   

13 Φυςικισ   

14 Μακθματικϊν   

15 Γεωλογίασ   

16 Πλθροφορικισ & Τθλεπικοινωνιϊν  

17 Οδοντιατρικισ (παλιότερθ)  

18 Φαρμακευτικισ  

19 Νοςθλευτικισ  

20 ΤΕΑΠΗ  

21 Βιολογίασ  
Πηγή: ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

 

3. Ση φνταξη ή όχι τησ Ενδιάμεςησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ του Ιδρφματοσ 

Η Ενδιάμεςη Εςωτερική Ζκθεςη του ιδρφματοσ ςυντάςςεται και υποβάλλεται από 

τθ ΜΟ.ΔΙ.Π ςτθ διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου με τθν ολοκλιρωςθ των δφο (2) 

πρϊτων ετϊν, του τετραετοφσ κφκλου αξιολόγθςθσ. Περιλαμβάνει μεταξφ των 

άλλων: 

Α. Συνκετικι απογραφι των ςτοιχείων και δεικτϊν όλων των επί μζρουσ οικείων 

Τμθμάτων και Σχολϊν με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ ΑΔΙΠ. 

Β. Απογραφι αναλυτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν που αφοροφν ςτισ κεντρικζσ 

Υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ με βάςθ τθν ανάλυςθ που προτείνει θ Α.ΔΙ.Π. 

Γ. Επιςιμανςθ των επιτευγμάτων και των αδυναμιϊν / προβλθμάτων που 

παρουςιάηουν τα επί μζρουσ Τμιματα και Υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με 

τα ςχόλια των εςωτερικϊν τουσ εκκζςεων αλλά τα πορίςματα των εξωτερικϊν 

αξιολογθτϊν, ςτισ περιπτϊςεισ τμθμάτων που ζχει πραγματοποιθκεί και εξωτερικι 

αξιολόγθςθ. 

Δ. Σφντομο ςχολιαςμό και ςυμπεράςματα αλλά και ειςθγιςεισ για παρεμβάςεισ τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ όλων των 

λειτουργιϊν του Ιδρφματοσ. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ ολοκλιρωςε τθ ςφνταξθ τθσ Ενδιάμεςησ Εςωτερικήσ Ζκθεςησ τον 

Απρίλιο του 2011, και ςτθν τελικι τθσ μορφι κατόπιν διορκϊςεων και εςωτερικισ 
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διαβοφλευςθσ τθν απζςτειλε ςτθν ΑΔΙΠ και ςτθν διοίκθςθ του ΕΚΠΑ. Συνεπϊσ ο 

βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου είναι 100%. 

Η υποβολι όλων των Ετήςιων Απογραφικών Εκθζςεων των τμημάτων του ΕΚΠΑ 

αλλά και θ ςφνταξθ τθσ Ενδιάμεςησ Εςωτερικήσ Ζκθεςησ του ιδρφματοσ ζχουν 

τεράςτια ςθμαςία διότι εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ του Πανεπιςτθμίου από το ΕΣΠΑ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π εκδίδει τθ αντίςτοιχθ 

βεβαίωςθ για όλα τα υπό ζνταξθ ζργα του Πανεπιςτθμίου τθν οποία και αποςτζλλει 

ςτθ διαχειριςτικι αρχι του Υπουργείου Παιδείασ. 

 

4. Σο Βαθμό Ολοκλήρωςησ των Διαδικαςιών Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ 

Η διαδικαςία τθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ ενεργοποιείται με τθ κατάκεςθ τθσ 

Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ ςτθν ΑΔΙΠ. Με βάςθ τθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ 

Αξιολόγθςθσ αλλά και τθν άμεςθ  γνωριμία τθσ Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ (επίςκεψθ 

και ανταλλαγι απόψεων), θ επιτροπι εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων ςυντάςςει τθν 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η ΕΕΑ καλείται να αναλφςει ςε βάκοσ τισ 

διαπιςτϊςεισ και τα πορίςματα τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ωσ προσ:  

– τα επιτεφγματα τθσ Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ (ι του Ιδρφματοσ κατά 

περίπτωςθ)  

– τα ςθμεία που χριηουν βελτίωςθσ ι διορκωτικϊν ενεργειϊν 

– τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ ζχει ιδθ προβεί θ 

Μονάδα προκειμζνου να διαςφαλίςει και να βελτιϊςει τθν ποιότθτα του 

επιτελοφμενου ζργου τθσ, και  

– γενικότερα, τθ ςυνζπεια τθσ Μονάδασ με τθν αποςτολι και τουσ ςτόχουσ 

τθσ. 

Σφμφωνα με τον νόμο, «Η ΕΕΑ αποτελείται από πζντε μζλθ, τα οποία προζρχονται 

από το μθτρϊο ανεξαρτιτων εμπειρογνωμόνων που τθρεί θ Α.ΔΙ.Π.  Το μθτρϊο 

ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων ςυντάςςεται φςτερα από υποδείξεισ των 

ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Α.ΔΙ.Π. και ανανεϊνεται κάκε τζςςερα 

χρόνια».  

Στα δφο πρϊτα ακαδθμαϊκά ζτθ (2008-2009 & 2009-2010) του τετραετοφσ κφκλου 

αξιολόγθςθσ του ΕΚΠΑ (2009-2013), ςε ςφνολο τριάντα (30) τμθμάτων  ζχουν 
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ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία εξωτερικισ αξιολόγθςθσ τα εικοςιζνα (7) ςυνεπϊσ ο 

βακμόσ ολοκλιρωςθσ είναι περίπου 24%.  Τα τμιματα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ 

διαδικαςία εξωτερικισ αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 1, ςτθ 3θ ςτιλθ. Η 

υςτζρθςθ που εμφανίηεται είναι φυςιολογικι και οφείλεται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ 

πόρων από πλευράσ ΑΔΙΠ με αποτζλεςμα μζχρι πρότινοσ να κακυςτεροφν μζχρι και 

δφο χρόνια οι εξωτερικζσ αξιολογιςεισ. Όμωσ πλζον το κζμα ζχει διευκετθκεί και 

αναμζνεται μζςα ςτθν επόμενθ περίοδο θ πραγματοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ 

εξωτερικϊν αξιολογιςεων των τμθμάτων.  

 

5. Σο χρονικό Πλαίςιο του κφκλου αξιολόγηςησ του Πανεπιςτημίου 

Ο τετραετισ κφκλοσ αξιολόγθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ορίηεται μεταξφ των 

ετϊν 2009-2013. Φαίνεται από ςτα δφο πρϊτα ζτθ ζχει πραγματοποιθκεί το 70% 

τθσ διαδικαςίασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ των τμθμάτων, και το 23% τθσ εξωτερικισ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα 47% των τμθμάτων αναμζνει τθν εξωτερικι 

αξιολόγθςθ μζςα ςτο ακαδ. Ζτοσ 2011-2012, και με βάςθ  το χρονοδιάγραμμα 

δράςθσ βάςθ του οποίου μζχρι το τζλοσ του 2011, κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι 

διαδικαςίεσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και ςτο υπόλοιπο 30% των τμθμάτων, ο 

βακμόσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ αξιολόγθςθσ εξελίςςεται πολφ 

ικανοποιθτικά. Ζνα ςτοιχεία που ενδυναμϊνει τθν ανωτζρω επιχειρθματολογία 

είναι το γεγονόσ ότι μόλισ τον Απρίλιο του 2011, ςτελεχϊκθκε θ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ με 

μια ομάδα ζξι (6) ειδικϊν επιςτθμόνων αξιολόγθςθσ,  τριϊν (3) ςτελεχϊν 

διοικθτικισ υποςτιριξθσ, και δφο (2) επιςτθμόνων πλθροφορικισ. Μαηί με τα δφο 

μόνιμα διοικθτικά ςτελζχθ ( 2 ΙΔΑΧ), ςυγκροτοφν μια ευζλικτθ ομάδα θ οποία ιδθ 

ζχει εμφανίςει ςθμαντικό ζργο. 

 

6. Επόμενα Βήματα & Χρονοδιάγραμμα 

Τα επόμενα βιματα ςτθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και το αντίςτοιχο 

χρονοδιάγραμμα κα είναι τα εξισ:  

 15 -30 Ιουλίου 2011: ανάρτθςθ Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ Ιδρφματοσ 

 Σεπτζμβριοσ 2011: χριςθ θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου 
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 Υποβολι ετιςιασ απογραφικισ ζκκεςθσ κάκε χρόνο, ανεξαρτιτωσ αν ζχει 

ολοκλθρωκεί θ εςωτερικι/εξωτερικι αξιολόγθςθ. Οι ετιςιεσ εκκζςεισ 2010-11 κα 

πρζπει να ζχουν παραδοκεί μζχρι το Φεβρουάριο 2012 

 Μζχρι τζλοσ του 2011: ολοκλιρωςθ εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ των 

τμθμάτων, κα ακολουκιςει θ Ζκκεςθ Εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ 

 Συνεργαςία τμιματοσ – ΑΔΙΠ για εξωτερικι αξιολόγθςθ. Από τθ ςτιγμι που γίνεται 

το αίτθμα χρειάηεται περίπου 1 εξάμθνο για τθ διενζργεια τθσ εξωτερικισ 

αξιολόγθςθσ 

 2013: ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν με εξωτερικι αξιολόγθςθ Ιδρφματοσ 

 Σεπτζμβριοσ 2011: ςεμιναριακοφ τφπου ςυναντιςεισ ΜΟΔΙΠ – Τμιμα  

 

 
 
 
 
 


