
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
                Α.Δ.Ι.Π 
  

 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΠΙΚΕΨΗ  

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
 
 

 
 
Κσριακή : 
Άθημε ζηελ Αζήλα, πξώηε ζπλάληεζε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν ην 
βξάδπ (αλάινγα κε ηελ ώξα άθημεο ησλ κειώλ)  

 
 

Δεστέρα: 
9:30 - 11:00 Ελεκέξσζε  ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζηα γξαθεία ηεο Α.ΔΙ.Π. γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη έληππα αμηνιόγεζεο. 
 
 
  

          (προκειμένοσ για Τμήμαηα ποσ εδρεύοσν εκηός Αθηνών)  
 

 
12:00  Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν, κεηαθνξά ζηελ έδξα ηνπ 

αμηνινγνύκελνπ Ιδξύκαηνο. 
 

Άθημε ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν θαη κέιε ΔΕΠ 
ηνπ αμηνινγνύκελνπ Τκήκαηνο θαη κεηαθνξά ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο 
ζην μελνδνρείν ηνπο. 

 
Σύληνκε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνλ Πξύηαλε θαη 
Αληηπξύηαλε Αθαδεκ Υπνζέζεσλ (πνπ είλαη θαη Πξόεδξνο ηεο 
ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ Ιδξύκαηνο). Σύληνκε ζπλάληεζε κε ηελ ΟΜ.Ε.Α. ηνπ 
Τκήκαηνο.  
 
Σύληνκε ζύζθεςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζην Ξελνδνρείν γηα λα 
ζπδεηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα πξνεηνηκαζζνύλ γηα ηηο 
ζπλαληήζεηο ησλ δύν επόκελσλ εκεξώλ. 

 
 
Ή  (προκειμένοσ για Τμήμαηα ποσ εδρεύοσν ζηην Αθήνα)  
 
 
12:00 Επίζθεςε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ αμηνινγνύκελνπ Τκήκαηνο θαη ζπλάληεζε 

κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο ΟΜ.Ε.Α.  
 
16:00 - 16:30 Σπλάληεζε κε ηνλ Πξύηαλε θαη ηνλ Αληηπξύηαλε Αθαδεκατθώλ 

Υπνζέζεσλ (πνπ είλαη θαη Πξόεδξνο ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ Ιδξύκαηνο).  
 
17:00 - 19:00 Σύληνκε ζπζθεςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα πξνεηνηκαζζνύλ γηα ηηο 
ζπλαληήζεηο ησλ δύν επόκελσλ εκεξώλ. 

 



 
 
 
 
 
Σρίτη : Οι λεπηομέπειερ ηος ππογπάμμαηορ ηηρ επιηόπιαρ επίζκετηρ θα 

οπιζηικοποιηθούν από ηο αξιολογούμενο Σμήμα. 
 
9:00 - 16:30 Σπλαληήζεηο κε: 

 Μέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 Φνηηεηέο 

 Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ 
Επίζθεςε δηάθνξσλ εξγαζηεξίσλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ κνλάδσλ ηνπ 

Τκήκαηνο 
 
17:00 - 19:00 Σύζθεςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα αληαιιάμνπλ 

ηηο εληππώζεηο ηεο εκέξαο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη 
ζεκεηώζεηο ηνπο. 

 
Σετάρτη: 
9:00 - 14:00 Σπλέρεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ, ζπλαληήζεσλ θαη επηζθέςεσλ ζηηο 

δηάθνξεο κνλάδεο  θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τκήκαηνο (βηβιηνζήθε, 
εξγαζηήξηα ππνινγηζηώλ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.). 

 Απνραηξεηηζηήξηα ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνλ 
Πξόεδξν ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 
κ.κ.:  Επιστρουή στην Αθήνα.  

Σύζθεςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα θαηαγξάςνπλ 
ηα ζρόιηα θαη ηηο εληππώζεηο ηνπο από ηηο επηζθέςεηο θαη ζπλαληήζεηο 
ηεο εκέξαο.  

Η παπαμονή ηηρ Επιηποπήρ μποπεί να σπειαζθεί να παπαηαθεί μέσπι ηο 
μεζημέπι ηηρ Πέμπηηρ, αν αξιολογούνηαι πεπιζζόηεπα ηος ενόρ ππογπάμμαηα 
ζποςδών.  

 
Πέμπτη: 
9:00 - 18:00 Σύληαμε ηνπ Σρεδίνπ ηεο Έθζεζεο Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο, ζε ρώξν 

πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Α.ΔΙ.Π.  
 
 
Παρασκεσή: 
9:00 - 18:00 Σπλέρεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ Σρεδίνπ ηεο Έθζεζεο Εμσηεξηθήο 

Αμηνιόγεζεο  ζηελ Αζήλα.  
 
 
άββατο: 
9:00 – 14:00 Οξηζηηθνπνίεζε, ππνγξαθή θαη θαηάζεζε ηνπ Σρεδίνπ ηεο Έθζεζεο 

Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζηελ Α.ΔΙ.Π.  
Απνρώξεζε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο από ηελ Αζήλα. 

 
 
ημειώσεις : 

(A) Τν νξηζηηθό πξόγξακκα θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζώπνπο 
ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηνπ αμηνινγνύκελνπ Τκήκαηνο, από ηελ Δεπηέξα ην 



απόγεπκα κέρξη ηελ Τεηάξηε ε ηελ Πέκπηε ην πξσί, ζα νξηζηηθνπνηεζεί από ηνλ 
Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηελ Α.ΔΙ.Π. πξηλ από ηελ Επηηόπηα Επίζθεςε. 

(B) Τα απαξαίηεηα δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη γεύκαηα ζα πξνγξακκαηηζζνύλ από ηα 
κέιε ηεο Επηηξνπήο.  

 


