
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΟΛΟΓΟ  

Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην (Ν.3374/2005, Ν. 4009/2011 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 4076/2012 θαη 4115/2013) θαη ζύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο 

θαη ηνπο νδεγνύο εθαξκνγήο πνπ εθδόζεθαλ από ηελ Αξρή Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε,  νη ΟΜΕΑ ησλ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή ζηε 

ΜΟΔΙΠ ηνπ Ιδξύκαηνο ηεο Εηήζηαο Απνγξαθηθήο Έθζεζεο.  

Οη ιόγνη ηεο ζύληαμεο ηεο Εηήζηαο Εζσηεξηθήο Έθζεζεο (ΕΕΕ) γηα  ηελ θάζε 

Αθαδεκατθή Μνλάδα αθνξνύλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ,  όπσο απηά 

ππαγνξεύνληαη ζηνπο Πίλαθεο ηεο ΑΔΙΠ,  γηα ηελ απνηύπσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Τκήκαηνο, ηε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ θαη ηε  

ρξήζε ηεο σο πεγή πιεξνθνξηώλ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη αηηηνιόγεζε ηεο 

Αθαδεκατθήο Μνλάδαο, γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ ηεο ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

θαηαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ .  

Όζνλ αθνξά ην Ίδξπκα,  ε ζπγθέληξσζε ζε εηήζηα βάζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΕΕΕ επηηξέπεη ηελ εθπόλεζε ηεο αλά δηεηία Δζωηεπικήρ 

Έκθεζηρ ηος Ιδπύμαηορ,  δηεπθνιύλνληαο ηελ όιε δηαδηθαζία,  

 

ΔΣΗΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η Εηήζηα Εζσηεξηθή Έθζεζε  ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε από ηελ ΟΜΕΑ ηεο θάζε 

Αθαδεκατθήο  κνλάδαο ζηελ ΜΟΔΙΠ ηνπ Ιδξύκαηνο. Η ΕΕΕ πεξηιακβάλεη κε ηε 

κνξθή πηλάθσλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ην 

εθπαηδεπηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν θαζώο θαη ηηο ινηπέο Υπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο. 

Αθνξά ην εθάζηνηε αθαδεκατθό έηνο.  

Πεπιλαμβάνει απνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε 

Αθαδεκατθήο Μνλάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πιήξνπο αθαδεκατθνύ έηνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

1. Μία εηζαγσγή όπνπ ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζύλζεζε ηεο ΟΜΕΑ,  όισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο,  θαζώο θαη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

2. Απνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην Τκήκα, όπσο απηά αλαθέξνληαη κε ηε 

κνξθή Πηλάθσλ ζην Υπόδεηγκα ηεο ΑΔΙΠ.   

3. Τα πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ, ηόζν ησλ Πξνπηπρηαθώλ όζν θαη ησλ Μεηαπηπρηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ  (ζηελ Ειιεληθή ή θαη Αγγιηθή γιώζζα , αλ ππάξρεη). Τν 



ΠΣ ηνπ Τκήκαηνο, πξνπηπρηαθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ,  πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν ζε 

πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). 

4. Τνλ θαλνληζκό πνπ δηέπεη ην ΠΠΣ θαη ην ΠΜΣ θαη ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα 

(εθόζνλ ππάξρεη) 

5. Έλα πξόηππν εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο δηδαζθόλησλ κε ηα ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα ηνπο,  όπνπ ζα αλαιύνληαη ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο : 

 Από ην πεδίν Α. Γενικέρ Δπωηήζειρ:  ε εξώηεζε 1, εξώηεζε 2 

 Από ην πεδίν Β. Αξιολόγηζη Μαθήμαηορ: ε εξώηεζε 4 

Από ην πεδίν Γ Αξιολόγηζη διδάζκονηορ : ε εξώηεζε 6. (επηζπλάπηεηαη ην 

πξόηππν ππόδεηγκα  εξσηεκαηνιόγηνπ). 

6. Επίζεο ζα πεξηιακβάλεη απνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ  

παλεπηζηεκίνπ (ζπιιέγνληαη από ην γξαθείν ηεο ΜΟΔΙΠ, ζπλνιηθά γηα όιν ην 

Ίδξπκα) 

7. Οδεγνί Σπνπδώλ ησλ Τκεκάησλ, επηθαηξνπνηεκέλνη (πξναηξεηηθά).  

8. Μία ελόηεηα κε ηνλ ηίηιν Παρατηρήσεις όπνπ ζα γίλεηαη κία απνηίκεζε ησλ  

ζηνηρείσλ ηεο πεληαεηίαο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε έθζεζε, κε ζρνιηαζκό ησλ  

απνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε αθαδεκατθήο 

κνλάδαο,  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Επηπξόζζεηα ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε ηεηξαεηία, πνπ απνηππώλεηαη ζηελ Έθζεζε.  

Γηα ιόγνπο ηππνπνίεζεο ησλ αλαθεξόκελσλ ζηνηρείσλ πξνηείλεηαη ηα παξαπάλσ λα 

ηεξεζνύλ από όια ηα ηκήκαηα.  

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

Η ΕΕΕ ππνβάιιεηαη κε επζύλε ηεο αληίζηνηρεο ΟΜΕΑ ζηε ΜΟΔΙΠ ηνπ Ιδξύκαηνο, 

κεηά ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη . Η ΕΕΕ δηαβηβάδεηαη, 

κε αξ. πξση. ζηε ΜΟΔΙΠ, ζε έληππε κνξθή θαη απνζηέιιεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή, 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΜΟΔΙΠ.  

 

 


