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Ορολογία  
 
Ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ 

 

 

 

 

Διαδικαςία εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, με βάςθ 

ςυγκεκριμζνα, προκακοριςμζνα, διεκνϊσ αποδεκτά 

και, εκ των προτζρων δθμοςιοποιθμζνα, ποςοτικά 

και ποιοτικά κριτιρια και δείκτεσ, εναρμονιςμζνα με 

τισ Αρχζσ και Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τθ 

Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ ςτον ΕΧΑΕ (European 

Standards Guidelines 2015). 

Αναςκόπθςθ Διαδικαςία επανεξζταςθσ ι και ςυνολικισ 

αποτίμθςθσ των ςυμπεραςμάτων από τθ λειτουργία 

των διεργαςιϊν και διαδικαςιϊν ενόσ ςυςτιματοσ. 

Διαδικαςία Προδιαγεγραμμζνοσ τρόποσ εκτζλεςθσ διεργαςιϊν. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ υςτθματικι και διαρκισ διαδικαςία 

παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ. 

Διεργαςία φνολο/ςειρά (αλλθλεξαρτϊμενων) ενεργειϊν για τθν 

επίτευξθ ενόσ ςτόχου. 

Δείκτεσ επιδόςεων Μετριςιμα χαρακτθριςτικά, τα οποία καταδεικνφουν 

το βακμό επίτευξθσ ςτόχων. 

Διοίκθςθ Πρυτανικζσ Αρχζσ. 

Διορκωτικι ενζργεια Ενζργεια με ςτόχο τθν εξάλειψθ τθσ αιτίασ που 

προκάλεςε τθ μθ ςυμμόρφωςθ ςτο πρότυπο.  

Ζγγραφο Μζςο παροχισ πλθροφοριϊν π.χ. ζντυπο 

διαδικαςίασ, ςχζδιο, αναφορά, πρότυπο. 

Επιτροπι Αναςκόπθςθσ Ομάδα αποτελοφμενθ από τθ ΜΟΔΙΠ, τον Γραμματζα 

τθσ, τον Πρφτανθ και τουσ Αντιπρυτάνεισ του 

Ιδρφματοσ.  

Κουλτοφρα ποιότθτασ Κοινά αποδεκτζσ αξίεσ και πεποικιςεισ ωσ προσ τθν  

ποιότθτα. 

Πίνακεσ διεκνοφσ κατάταξθσ Πίνακεσ, ςτουσ οποίουσ παρουςιάηεται ςυγκριτικά θ 

απόδοςθ ενόσ Ιδρφματοσ με βάςθ ζνα ςφνολο 

ςυγκεκριμζνων δεικτϊν. 

Μθ ςυμμόρφωςθ (ν.4009/11) Απόκλιςθ από τισ απαιτιςεισ ι αδυναμία 

εκπλιρωςθσ των απαιτιςεων του προτφπου. 

Οδθγία εργαςίασ Περιγραφι ςταδίου μιασ διαδικαςίασ με τθ μορφι 

αναλυτικϊν βθμάτων για τθν υλοποίθςι τθσ. 

Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Εκνικό Πλθροφοριακό φςτθμα τθσ ΑΔΙΠ για τθ ςυλλογι 

δεδομζνων ποιότθτασ από τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 
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φςτθμα Ποιότθτασ Ιδρφματα τθσ Ελλάδασ. 

Πολιτικι ποιότθτασ Ζγγραφο που αποτυπϊνει τθ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ 

ςτθν ποιότθτα. 

τόχοσ ποιότθτασ Επιδιωκόμενο αποτζλεςμα ςτο πλαίςιο πολιτικισ 

ποιότθτασ. 
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Ακρωνφμια  
 

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 

EQAF European Quality Assurance Forum 

EUA European University Association 

KPI Key Performance Indicator 

ΑΔΙΠ Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ 

ΑΕΙ Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

ΕΛΚΕ Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ 

ΕΔΠ Εςωτερικό φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ 

ΜΟΔΙΠ Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ 

ΟΜΕΑ Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

ΟΠΕΠ Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Εκνικό φςτθμα Ποιότθτασ 

ΠΔ Πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν 

ΠΜ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

ΠΠ Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν 

Π Πρόγραμμα πουδϊν 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

1.Διαςφάλιςη Ποιότητασ ςτα ΑΕΙ 
 
Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  είναι υπεφκυνο για τθ διαςφάλιςθ και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου του, κακϊσ και για τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία και απόδοςθ των υπθρεςιϊν του, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ 

πρακτικζσ, ιδίωσ εκείνεσ του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ  και τισ 

αρχζσ και κατευκφνςεισ τθσ ΑΔΙΠ.  

Σο αρμόδιο όργανο για τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του πανεπιςτθμίου είναι θ Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ 

(ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, λειτουργία και ςυνεχι βελτίωςθ του 

ΕΔΠ, τθν εφαρμογι και τον ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν εςωτερικισ αξιολόγθςθσ των 

ακαδθμαϊκϊν και υπθρεςιακϊν μονάδων, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν 

εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν, κατευκφνςεων και 

οδθγιϊν τθσ ΑΔΙΠ.  

2.Εςωτερικό φςτημα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ : κοπόσ και πεδίο 

εφαρμογήσ  
 

κοπόσ του Εςωτερικοφ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΕΔΠ), είναι θ επίτευξθ 
υψθλισ ποιότθτασ ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ του 
εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ του ζργου, κακϊσ και θ αποτελεςματικι λειτουργία και 
απόδοςθ των υπθρεςιϊν του, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ πρακτικζσ, ιδίωσ εκείνεσ του 
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τισ αρχζσ και κατευκφνςεισ τθσ ΑΔΙΠ.  
 
Πεδίο εφαρμογισ του Εςωτερικοφ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΕΔΠ) είναι θ 
εφαρμογι τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ, τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ 
και το ανκρϊπινο δυναμικό του Ιδρφματοσ. Ειδικότερα, ςε αυτό περιλαμβάνεται θ 
ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ των Προγραμμάτων πουδϊν του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
και θ πιςτοποίθςθ του Εςωτερικοφ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΕΔΠ). 

 

3.Εγχειρίδιο Ποιότητασ 
 
Σο Εγχειρίδιο Ποιότθτασ αποτελεί επίςθμο ζγγραφο του ΕΔΠ και χρθςιμοποιείται ωσ  

οδθγόσ για τθν εφαρμογι του. Απαρτίηεται από ενότθτεσ εργαςιϊν που αποκαλοφνται  

διεργαςίεσ και ζχουν ωσ ςκοπό τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων του ςχετικοφ προτφπου 

ποιότθτασ τθσ ΑΔΙΠ. Οι διεργαςίεσ λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία, που καλοφνται δεδομζνα 

ειςόδου και είναι αναγκαία για τθ λειτουργία τθσ διεργαςίασ. Σα αποτελζςματα τθσ 

διεργαςίασ καλοφνται δεδομζνα εξόδου. Κάκε διεργαςία αξιολογείται εςωτερικά τόςο ωσ 

προσ τθν ίδια τθ λειτουργικότθτά τθσ όςο και ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τθσ (αν, 

δθλαδι, καταλιγει ςε επαρκι αποτελζςματα που δικαιολογοφν τθν φπαρξι τθσ).  

Η διαδικαςία είναι ο τρόποσ με τον οποίο υλοποιείται θ διεργαςία. Η διαδικαςία ζχει 

ζναρξθ, τζλοσ και ςτάδια ι βιματα. Οι διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν βιματα, τα οποία 

πρζπει να ακολουκθκοφν, ϊςτε να επζλκει το αναμενόμενο αποτζλεςμα τθσ διεργαςίασ. Η 
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αναλυτικότερθ περιγραφι των βθμάτων των διαδικαςιϊν μπορεί να γίνεται και μζςω 

ςχετικϊν οδθγιϊν εργαςίασ, οι οποίεσ παρατίκενται ςτο παράρτθμα του Εγχειριδίου. Η 

τεκμθρίωςθ των διεργαςιϊν επιτυγχάνεται μζςω των απαραίτθτων εγγράφων και εντφπων 

(παρατίκενται, επίςθσ, ςτο παράρτθμα).  

 

4.Γενικζσ Απαιτήςεισ του Προτφπου Πιςτοποίηςησ του ΕΔΠ 

(ςυνοπτική περιγραφή) 
 
Σο Πρότυπο Πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ περιλαμβάνει απαιτιςεισ, τισ οποίεσ οφείλει να 
εκπλθρϊνει το Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, προκειμζνου να λάβει πιςτοποίθςθ για τθ 
λειτουργία του Εςωτερικοφ του υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ. Οι απαιτιςεισ του 
προτφπου αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω. 

 
4.1  Πολιτική του Ιδρφματοσ για τη διαςφάλιςη ποιότητασ 

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ εφαρμόηει μια πολιτικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, θ οποία κα 

αποτελεί μζροσ του ςτρατθγικοφ του ςχεδιαςμοφ. Η πολιτικι αυτι αναπτφςςεται και  

εξειδικεφεται ςτουσ τομείσ δράςεισ του Πανεπιςτθμίου, δθμοςιοποιείται και εφαρμόηεται 

από όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ.  

4.2  Διάθεςη και διαχείριςη των αναγκαίων πόρων 

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ πρζπει να διακζτει επαρκι χρθματοδότθςθ για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν τθσ διδαςκαλίασ, τθσ μάκθςθσ, τθσ ζρευνασ και των ακαδθμαϊκϊν 

δραςτθριοτιτων εν γζνει. Θα πρζπει αφενόσ μεν να διακζτει επαρκείσ υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ για τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα, αφετζρου δε να διευκολφνει τθν άμεςθ 

πρόςβαςθ ςε αυτζσ, με τθ κζςπιςθ εςωτερικϊν κανόνων (π.χ. αίκουςεσ, εργαςτιρια, 

βιβλιοκικεσ, δίκτυα, φοιτθτικι μζριμνα, υπθρεςίεσ ςταδιοδρομίασ, κοινωνικισ πολιτικισ, 

κ.λπ.) 

4.3  Θζςπιςη ςτόχων διαςφάλιςησ ποιότητασ 

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ ζχει κεςπίςει ςαφείσ και κακοριςμζνουσ ςτόχουσ για τθ 

διαςφάλιςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προγραμμάτων 

ςπουδϊν, των δραςτθριοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ,  κακϊσ και των επιςτθμονικϊν 

και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. Οι ςτόχοι αυτοί είναι τόςο ποςοτικοί όςο και ποιοτικοί και 

απορρζουν από τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ.  

4.4  Δομή, οργάνωςη και λειτουργία του ΕΔΠ 

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  ζχει ςυγκροτιςει και οργανϊςει το εςωτερικό του 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, το οποίο περιλαμβάνει διεργαςίεσ και 

διαδικαςίεσ, που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ και 

λειτουργίεσ. Ιδιαίτερα, εςτιάηει ςτθν ποιότθτα τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ - 

ςυμπεριλαμβανομζνου του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ -, ςτθν ζρευνα, ςτθν 

καινοτομία και ςτθ διοίκθςθ.  

4.5  Εςωτερική αξιολόγηςη 
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Σο ΕΔΠ περιλαμβάνει διαδικαςίεσ, οι οποίεσ προβλζπουν τθν πραγματοποίθςθ 

ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ των ακαδθμαϊκϊν και διοικθτικϊν 

δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ, εντοπίηουν ςφάλματα θ κενά και προβαίνουν ςε 

διορκϊςεισ, ϊςτε  να επιτυγχάνονται οι  ςτόχοι που ζχουν οριςκεί, με 

προςδοκϊμενο αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ. 

4.6 υλλογή δεδομζνων ποιότητασ: μζτρηςη, ανάλυςη και βελτίωςη  

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και 

χριςθ πλθροφοριϊν, με τρόπο ενιαίο, λειτουργικό και άμεςα προςβάςιμο, με 

ςκοπό τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των δεδομζνων ποιότθτασ των 

εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και λοιπϊν ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και 

των δεδομζνων τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ. 

4.7 Δημοςιοποίηςη πληροφοριών  

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ   είναι υποχρεωμζνο να δθμοςιοποιεί τισ 

εκπαιδευτικζσ και ακαδθμαϊκζσ του δραςτθριότθτεσ με άμεςο και προςβάςιμο 

τρόπο. Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι επικαιροποιθμζνεσ και διατυπωμζνεσ με 

αντικειμενικότθτα και ςαφινεια ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου. 

4.8 Εξωτερική αξιολόγηςη και πιςτοποίηςη του ΕΔΠ 

Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ υποβάλλεται ςε περιοδικι εξωτερικι αξιολόγθςθ 

από επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων που ορίηονται από τθν ΑΔΙΠ, με ςκοπό τθν 

πιςτοποίθςθ των Εςωτερικϊν του υςτθμάτων Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΕΔΠ). Η 

περιοδικότθτα τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ κακορίηεται από τθν ΑΔΙΠ. 

 

 

5.Πολιτική Ποιότητασ 
 

ε ζναν δυναμικό και ταχζωσ μεταβαλλόμενο διεκνζσ περιβάλλον, το Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ υπθρετεί τθν τοπικι, εκνικι και περιφερειακι κοινωνία και οικονομία 
προάγοντασ τθν επιςτιμθ ςτο ευρφτερο φάςμα των οικονομικϊν και κοινωνικϊν 
επιςτθμϊν και τεχνϊν, επιδιϊκοντασ τθν αριςτεία με όρουσ κοινωνικισ 
ευαιςκθςίασ και χωρίσ αποκλειςμοφσ και ευρφτερα καλλιεργϊντασ τθν παιδία και 
τον πολιτιςμό.   

 Όραμα του Πανεπιςτθμίου είναι: αφενόσ μεν να αναδειχκεί ςε διεκνϊσ 
καταξιωμζνο   κζντρο γνϊςθσ των επιςτθμονικϊν πεδίων που κεραπεφει,  

 ενςτερνιηόμενο μια πολιτικι εξωςτρζφειασ  μζςα από ζνα διεκνζσ δίκτυο 
ςυνεργαςιϊν με ερευνθτικοφσ και εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ και 

 επιδιϊκοντασ τθν ερευνθτικι και διδακτικι αριςτεία μζςα από διαδικαςίεσ 
ςυνεχοφσ βελτίωςθσ, 
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αφετζρου δε να αναδειχκεί ςε περιφερειακό πόλο καινοτομίασ μζςα από  
ςυνεργαςίεσ με φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ και του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςτθ λογικι τθσ τριπλισ ζλικασ ανάπτυξθσ.  

Για τθν επίτευξθ του μακροπρόκεςμοφ οράματόσ του και τθν ςτιριξθ τθσ 
διαχρονικισ αποςτολισ του, το Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ κατά τθν περίοδο 2018– 
2022 ζχει ειςάγει και εφαρμόηει ςυγκεκριμζνθ Πολιτικι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, θ 
οποία αποτελεί μζροσ τθσ ςτρατθγικισ του, και θ οποία ζκεςε τισ αρχζσ λειτουργίασ 
του Εςωτερικοφ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (Ε..Δ.Π.) με ςτόχο τθν 
ενεργοποίθςθ όλων των εμπλεκομζνων ατόμων και οργάνων  ςτθν επίτευξθ και 
διατιρθςθ μιασ δυναμικισ ιςορροπίασ ανάμεςα ςε:  

 τιριξθ τθσ αριςτείασ ςτθ διδαςκαλία και διαςφάλιςθσ τθσ  ποιότθτασ 
ςπουδϊν για το ςφνολο του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ, 

 Ζμφαςθ ςτθν ερευνθτικι αριςτεία και αξιοποίθςθσ των  οικονομικϊν και 
κοινωνικϊν αποτελεςμάτων τθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ 
ζξυπνθσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ, 

 Εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ ςτα υπάρχοντα επιςτθμονικά πεδία  και διερεφνθςθ 
νζων πεδίων που υπθρετοφν ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ του τόπου, 

 υνεχι προςωπικι ανάπτυξθ του ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ και αξιοποίθςθσ τθσ ςτθν υπθρεςία του ιδρφματοσ, 

 Εμπλουτιςμό τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ των φοιτθτϊν και ςυμβολισ τουσ 
ςτα κοινωνικά και πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ.  

 

 

Η Πολιτικι του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ για τθ Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ και θ 

ςτρατθγικι εφαρμογισ του υλοποιοφνται μζςω τθσ ΜΟ.ΔΙ.Π. κακϊσ και με τισ 

αποφάςεισ των υνελεφςεων των Ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων περί ςυγκρότθςθσ 

ΟΜ.Ε.Α., με ςκοπό τθν οργάνωςθ, το ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ των 

διαδικαςιϊν Αξιολόγθςθσ και Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και 

ςυμφωνία με τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ (ν. 3374/2005) κεςμικοφ νομικοφ 

πλαιςίου. Με απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (ςυνεδρία 

εγκρίκθκε θ ειςιγθςθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Π.  περί τθσ οργάνωςθσ, δομισ και λειτουργίασ τθσ 

ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ε..Δ.Π. του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και θ απόφαςθ ςτάλκθκε 

προσ δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ.  

Σο εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ  

ενθμερϊνεται ςυςτθματικά επί των οριηόμενων, από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 

διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςι τουσ. Οι ΟΜ.Ε.Α. 

των Ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων επεξεργάηονται τα ςτοιχεία (ειςροζσ) και ςυντάςςουν 

τισ Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ των Ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων,  που αποτελοφν βάςθ  για 

τθ διαδικαςία τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. Οι διοικθτικοί υπάλλθλοι ςτζλνουν ςτθν 

ΜΟ.ΔΙ.Π. ποςοτικά ςτοιχεία (οικονομικά, αρικμθτικά επί ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

υποδομϊν κ.λπ.) ςχετικά με τθ λειτουργία του Πανεπιςτθμίου.  
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Η Πολιτικι Διαςφάλιςθσ και Βελτίωςθσ τθσ Ποιότθτασ εξειδικεφεται ςτουσ τομείσ 

δράςθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και οι βαςικοί άξονεσ δόμθςθσ τθσ ςε 

επίπεδο ςτόχων Ιδρφματοσ είναι:  

1. Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με ΑΕΙ και ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ για τθν επίτευξθ 

ερευνθτικισ αριςτείασ. 

2. Βελτιςτοποίθςθ των ερευνθτικϊν επιδόςεων του πανεπιςτθμίου. 

3. υνεργαςία με φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ & 

κοινωνίασ για τθν ανάδειξθ του πανεπιςτθμίου ςε πόλο καινοτομίασ.  

4.   Βελτιςτοποίθςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργικότθτασ του πανεπιςτθμιακοφ 

οργανιςμοφ.  

5. χεδιαςμόσ νζων προγραμμάτων ςπουδϊν που ςτθρίηουν τθν περιφερειακι 

οικονομία.  

Οι ανωτζρω ςτόχοι εξειδικεφονται ςε λειτουργικοφσ ςτόχουσ ωσ ακολοφκωσ: 

1. Διδαςκαλία & Φοιτθτζσ: 

a. Διαςφάλιςθ τθσ ακαδθμαϊκισ ποιότθτασ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία  

b. Ενίςχυςθ ποιότθτασ  μακθςιακισ εμπειρίασ  

c. Ενίςχυςθ διεκνοποίθςθσ – Αφξθςθ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν   

2. Ζρευνα: 

a. Βελτίωςθ των επιδόςεων ςτθν παραγωγι και αναγνϊριςθ του 

ερευνθτικοφ ζργου 

b. Προςζλκυςθ νζου ερευνθτικοφ δυναμικοφ  

c. Αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ ζρευνασ 

3. Ανκρϊπινο Δυναμικό:  

a. Ενίςχυςθ και ανάπτυξθ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ  

b. Ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων διοικθτικοφ και τεχνικοφ 

προςωπικοφ 

4. Καινοτομία και αντίκτυποσ ςτθν κοινωνία: 

a. Τλοποίθςθ Προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ  

b. Βελτίωςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ του Πανεπιςτθμίου ςτθν τοπικι 

κοινωνία 

c. Βελτίωςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ του Πανεπιςτθμίου ςτθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα   
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5. Πόροι, Τπθρεςίεσ & Τποδομζσ: 

a. Διαςφάλιςθ επάρκειασ υποδομϊν & υπθρεςιϊν 

b. Διαςφάλιςθ άριςτου περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ υποδομϊν και 

υπθρεςιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν) 

c. Αφξθςθ εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ 

d. τοχευμζνθ διάκεςθ πόρων 

Η πρόοδοσ του Πανεπιςτθμίου ςτθν κατεφκυνςθ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ  

πολιτικισ ποιότθτασ  αυτι μετράται από τθν ΜΟ.ΔΙ.Π με αντίςτοιχουσ δείκτεσ.  

 

6.Ευθφνη τησ Διοίκηςησ 
 

Η αποτελεςματικι εφαρμογι του ΕΔΠ αποτελεί ςαφι δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθν ποιότθτα. Η Διοίκθςθ ςυμβάλλει:  

 

1. τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ςτόχων ποιότθτασ αλλά και 

ςυνολικά τθσ λειτουργίασ του ΕΔΠ μζςω των ετιςιων αναςκοπιςεων.  

2. τθν εναρμόνιςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ με τουσ γενικότερουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Ιδρφματοσ ςε επίπεδο ακαδθμαϊκϊν αλλά και 

διοικθτικϊν λειτουργιϊν.   

3. τθ διάχυςθ/επικοινωνία τθσ πολιτικισ ποιότθτασ ςε όλο το προςωπικό 

(ακαδθμαϊκό και διοικθτικό), κακϊσ και ςε όλα τα διοικθτικά επίπεδα, μζςω 

τακτικϊν ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων των υπευκφνων των ακαδθμαϊκϊν 

μονάδων,  ςτθν ανταλλαγι απόψεων ςε κζματα του ΕΔΠ, ςτθ ςυμμετοχι 

των φοιτθτϊν και του προςωπικοφ, ςτθ ςυηιτθςθ για ενδεχόμενεσ 

βελτιϊςεισ ι χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνικζσ κ.λπ. 

4. τθν εξαςφάλιςθ των πόρων για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ποιότθτασ και 

τθ λειτουργία του ΕΔΠ. 

5. τθ λιψθ αποφάςεων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ, ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ ζργου του Ιδρφματοσ κατά τθν 

αναςκόπθςθ του ΕΔΠ. 

6. τθν ανάπτυξθ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ  Μονάδασ 

Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ), τθ ςτελζχωςι τθσ με επαρκζσ και υψθλϊν 

προςόντων προςωπικό, κακϊσ και τθ ςυςτθματικι επιμόρφωςθ και 

αξιολόγθςι του. 
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 1: Πολιτική διαςφάλιςησ τησ ποιότητασ του 

Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

 

1.1 Αντικείμενο διεργαςίασ  
κοπόσ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ  είναι θ ςυνεχισ 
και ςυςτθματικι διαςφάλιςθ, βελτίωςθ και ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ όλων των 
ςυνιςτωςϊν του ζργου του. Η πολιτικι αυτι περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου, εντόσ του οποίου 
οφείλουν να λειτουργοφν οι ακαδθμαϊκζσ και διοικθτικζσ μονάδεσ του Ιδρφματοσ. 
υνεπϊσ, θ πολιτικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ εκφράηει τθ ςυςτθματικι, δομθμζνθ 
και ςυνεχι προςιλωςθ του Πανεπιςτθμίου ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και 
λοιπϊν υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ, αναγνωρίηοντασ ότι τθν πρωταρχικι ευκφνθ 
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ φζρει το ίδιο το Κδρυμα. Η επιτυχισ εφαρμογι και 
διαχείριςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ αναμζνεται να επιφζρει τα παρακάτω 
αποτελζςματα:  

1. Ενίςχυςθ του κφρουσ και τθσ διεκνοφσ αναγνωριςιμότθτασ όλων των 

τίτλων ςπουδϊν του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

2. Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ των ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων, με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν. 

3. Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ των φορζων τθσ 

εργαςίασ και τθσ κοινωνίασ προσ τισ γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ και τισ 

δεξιότθτεσ των αποφοίτων του Ιδρφματοσ. 

4. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ςε 

ςχζςθ με άλλα ομοταγι Ιδρφματα εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. 

5. Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των ερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων του Πανεπιςτιμιου. 

6. Ενίςχυςθ τθσ κουλτοφρασ ποιότθτασ μζςα ςτο Κδρυμα. 

 

1.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ  

1. Η ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ.  

2. Η τελευταία ζκκεςθ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ.  

3. Οι τελευταίεσ εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Σμθμάτων του 

Ιδρφματοσ. 

4. Οι εκκζςεισ πιςτοποίθςθσ των Π του Ιδρφματοσ. 

5. Η ζκκεςθ πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ του Ιδρφματοσ. 

6. Οι αποφάςεισ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςχετικά 

με τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ. 

7. χετικά πρότυπα και οδθγίεσ τθσ ΑΔΙΠ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, 

κακϊσ και ςχετικά πρότυπα και οδθγίεσ ευρωπαϊκϊν φορζων και 

οργανιςμϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (ENQA, EUA, EQAF κ.λπ.). 
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1.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ  

Η πολιτικι ποιότθτασ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

 

1.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ  
Διαδικαςία 1.1: χεδιαςμόσ, ζγκριςθ, ανακεϊρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
πολιτικισ ποιότθτασ.  

 

1.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ  
1. Πλικοσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων/υπθρεςιϊν που ςυμμετζχουν ςτθν 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ ποιότθτασ. 

2. Κατάλογοσ βελτιϊςεων που επιτεφχκθκαν ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ, 

ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ.  

3. Πλικοσ πιςτοποιθμζνων ΠΠ/ΠΜ/ΠΔ. 

 

 

1.6 Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ  
1. Μζςω τθσ αναςκόπθςθσ του ΕΔΠ από τθ Διοίκθςθ. 

2. Μζςω τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του ΕΔΠ. 

3. Μζςω τθσ μζτρθςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 

 

1.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ  
1. Ανατροφοδότθςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ από πικανζσ βελτιϊςεισ του 

ΕΔΠ. 

2. Ανατροφοδότθςθ από πικανζσ ανακεωριςεισ τθσ ςτρατθγικισ του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

3. Ανατροφοδότθςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ από τα αποτελζςματα τθσ 

αναςκόπθςθσ του ΕΔΠ. 

 

1.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ 
 

Διαδικαςία 1.1: χεδιαςμόσ, ζγκριςη, αναθεώρηςη και αξιολόγηςη τησ πολιτικήσ 

ποιότητασ 

  

Βήματα: 

 

1. Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ ςυνεδριάηει με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ τθσ πολιτικισ 

ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. Σο κείμενο τθσ πολιτικισ ςυντάςςεται βάςει των 

δεδομζνων ειςόδου τθσ διεργαςίασ, δθλαδι:  

1. Σθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ.  

2. Σθν τελευταία ζκκεςθ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ.  
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3. Σισ τελευταίεσ εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Σμθμάτων του 

Ιδρφματοσ. 

4. Σισ εκκζςεισ πιςτοποίθςθσ των Π του Ιδρφματοσ. 

5. Σθν ζκκεςθ πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ του Ιδρφματοσ. 

6. Σισ αποφάςεισ τθσ υγκλιτου του Ιδρφματοσ ςχετικά με τθ 

διαςφάλιςθ ποιότθτασ. 

7. χετικά πρότυπα και οδθγίεσ τθσ ΑΔΙΠ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, 

κακϊσ και ςχετικά πρότυπα και οδθγίεσ ευρωπαϊκϊν φορζων και 

οργανιςμϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (ENQA, EUA, EQAF κ.λπ.). 

2. Η ΜΟΔΙΠ διαβιβάηει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. 

3. Η Διοίκθςθ μελετά τθν ειςιγθςθ και, ςε ςυνεδρίαςθ τθσ υγκλιτου, 

αποφαςίηεται το τελικό κείμενο τθσ Πολιτικισ τθσ Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ, το 

οποίο και εγκρίνεται (εκδίδεται οριςτικι απόφαςθ). 

4. Διαβίβαςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ προσ όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ για τθν 

υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. 

5. Ανάρτθςθ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτασ ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ. 

6. Ανακεϊρθςθ τθσ Πολιτικισ τθσ Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ, θ οποία προκφπτει ωσ 

ανάγκθ  από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ (ενδεικτικά): 

1. Προτάςεισ βελτίωςθσ από τθ ΜΟΔΙΠ, που προιλκαν από τθν 

εςωτερικι αξιολόγθςθ του ΕΔΠ, ωσ προσ τυχόν αποκλίςεισ, 

προβλιματα ι τομείσ που χριηουν βελτίωςθσ.  

2. Ανακεϊρθςθ τθσ ςτρατθγικισ του Ιδρφματοσ. 

3. Αλλαγζσ ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

4. Προςαρμογι ςτθ βάςθ επικαιροποιθμζνων οδθγιϊν και αποφάςεων 

τθσ ΑΔΙΠ. 

5. Ανατροφοδότθςθ από τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του 

Ιδρφματοσ. 

6. Ανατροφοδότθςθ από κοινωνικοφσ, παραγωγικοφσ και πολιτιςτικοφσ 

φορείσ. 

7. ε κακεμία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, θ ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ ςυντάςςει 
ςχετικι ειςιγθςθ προσ τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ, προτείνοντασ τθν 
ανακεϊρθςθ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτάσ του. 

8.  Η διαδικαςία που ακολουκείται για τθν ανακεϊρθςθ τθσ Πολιτικισ  Ποιότθτασ, 
ωσ προσ το διοικθτικό μζροσ τθσ, είναι θ ίδια που περιγράφθκε και ςτον 
ςχεδιαςμό τθσ Πολιτικισ  Ποιότθτασ (ςτάδια 1-5).  

9. Επικαιροποιείται θ ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ με το περιεχόμενο τθσ 
ανακεϊρθςθσ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτάσ του. 

10. τθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ πραγματοποιείται ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ 

τθσ Πολιτικισ τθσ Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. Η ΜΟΔΙΠ  μελετά ςυγκριτικά τουσ 

δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτασ, οι οποίοι είναι οι εξισ:  

 Πλικοσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων/υπθρεςιϊν που ςυμμετζχουν ςτθν 

εφαρμογι τθσ  Πολιτικισ Ποιότθτασ. 

 Κατάλογοσ βελτιϊςεων που επιτεφχκθκαν ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ, 

ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτασ.  
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 Πλικοσ πιςτοποιθμζνων ΠΠ/ΠΜ/ΠΔ. 

 Ποςοςτό (κετικισ ι αρνθτικισ) μεταβολισ τθσ κζςθσ του Ιδρφματοσ ςε 

διεκνείσ / εκνικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ. 

11. υντάςςει αναφορά, όπου παρουςιάηεται θ πορεία των δεικτϊν ανά 

ακαδθμαϊκό ζτοσ και εξάγονται ςχετικά ςυμπεράςματα, τθν οποία διαβιβάηει 

ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ.  

12. Η διαδικαςία που ακολουκείται για τθν αξιολόγθςθ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτασ, ωσ 

προσ το διοικθτικό μζροσ τθσ, είναι θ ίδια που περιγράφθκε και ςτο ςχεδιαςμό 

τθσ Πολιτικισ  Ποιότθτασ.  

13. Σο αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Πολιτικισ Ποιότθτασ του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του. 

 
Εμπλεκόμενα μζρη:  
Διοίκθςθ, ΜΟΔΙΠ, φγκλθτοσ, φοιτθτζσ, ακαδθμαϊκό και διοικθτικό προςωπικό. 
κοινωνικοί, παραγωγικοί και πολιτιςτικοί φορείσ.  
 
 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η Πολιτικι Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ ςχεδιάηεται άπαξ και εγκρίνεται. Ανακεωρείται 

όποτε κρίνεται απαραίτθτο από τθ Διοίκθςθ. Αξιολογείται από τθ ΜΟΔΙΠ ςε ετιςια 

βάςθ. 

 
Σχετικά ζγγραφα: 

 τρατθγικι του Ιδρφματοσ.  

 Ζκκεςθ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ.  

 Εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Σμθμάτων του Ιδρφματοσ. 

 Εκκζςεισ πιςτοποίθςθσ των Π του Ιδρφματοσ. 

 Ζκκεςθ πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ του Ιδρφματοσ. 

 Αποφάςεισ τθσ υγκλιτου του Ιδρφματοσ ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ 

ποιότθτασ. 

 Πρότυπα και οδθγίεσ τθσ ΑΔΙΠ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, κακϊσ και 

πρότυπα και οδθγίεσ ευρωπαϊκϊν φορζων και οργανιςμϊν διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ (ENQA, EUA, EQAF κ.λπ.). 

 Ειςθγιςεισ ΜΟΔΙΠ  για τθν Πολιτικι Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ (με βάςθ τθ 

μελζτθ των δεδομζνων ειςόδου τθσ διεργαςίασ).  

 Μελζτεσ πορείασ δεικτϊν.  
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 2. Διάθεςη και διαχείριςη πόρων 
 

2.1 Αντικείμενο διεργαςίασ 
Αντικείμενο τθσ διεργαςίασ αποτελεί θ δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για 
επίτευξθ των ςτόχων του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ 
παροχισ των απαιτοφμενων πόρων ςε  αναγκαίο προςωπικό, χρθματοδότθςθ, 
υποδομζσ και εξοπλιςμό, ϊςτε να λειτουργεί και να διατθρείται το εφαρμοηόμενο 
ΕΔΠ, αλλά και να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ θ αποτελεςματικότθτά του, δθλαδι ο 
βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων του.  
 
Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ πρζπει να διαςφαλίηει τθν αναγκαία χρθματοδότθςθ, 
τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι, το κατάλλθλο περιβάλλον εργαςίασ και να 
αναπτφςςει τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ του, ζτςι ϊςτε να καλφπτει τισ ανάγκεσ για 
τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ των διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ. 
 

2.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ 
1. Δεδομζνα οικονομικισ λειτουργίασ, υλικοτεχνικισ υποδομισ, υπθρεςιϊν, 

ανκρϊπινου δυναμικοφ- από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα 
του Ιδρφματοσ- και αντίςτοιχοι δείκτεσ. 

2. Επικαιροποιθμζνθ αποτφπωςθ αναγκϊν για εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και ανάγκεσ λειτουργίασ υπθρεςιϊν διοίκθςθσ. 

3. Αποφάςεισ υγκλιτου για τθν εφαρμογι οικονομικισ ςτρατθγικισ, 
ςτρατθγικισ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων, υποδομϊν και υπθρεςιϊν 
κ.λπ. 

4. Πλαίςιο κριτθρίων για τθ διάκεςθ χρθματοδότθςθσ (π.χ. κατανομι τακτικισ 
επιχοριγθςθσ με αλγόρικμο, διάκεςθ αποκεματικϊν ΕΛΚΕ, διανομι 
πλεοναςμάτων Εταιρείασ κ.λπ.). 

5. Πλαίςιο κριτθρίων για τθν κατανομι, ςυντιρθςθ και αξιολόγθςθ υποδομϊν 
και υπθρεςιϊν. 

6. Ειςθγιςεισ ετιςιου οικονομικοφ προγραμματιςμοφ για τακτικι 
επιχοριγθςθ, αποκεματικϊν ΕΛΚΕ, πλεοναςμάτων εταιρείασ, κ.λπ. 

7. Ειςθγιςεισ για τθν απόκτθςθ, αναβάκμιςθ και ανακατανομι υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν, με βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ. 

8. Ειςθγιςεισ για κατανομι ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ακαδθμαϊκζσ και 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ, με βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ. 

9. Ειςθγιςεισ για υποςτιριξθ, επιμόρφωςθ και αξιολόγθςθ προςωπικοφ, με 
βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ. 

10. τόχοι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθ διάκεςθ και διαχείριςθ πόρων (βλ. 
Διεργαςία 3). 

 

2.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ 
1. Οικονομικοί απολογιςμοί και αιτιολόγθςθ των αποκλίςεων από τον 

προγραμματιςμό, κακϊσ και το ενδεχόμενο ανεπαρκοφσ κάλυψθσ των 
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αναγκϊν (τακτικόσ προχπολογιςμόσ, πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων, 

ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίθςθσ, κ.λπ.). 

2. Προτάςεισ βελτίωςθσ για τθν επίτευξθ πρόςκετθσ χρθματοδότθςθσ, τθν 

καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ χρθματοδότθςθσ, τθ βελτίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ κατανομισ, τθν αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων 

οικονομικισ διαχείριςθσ κ.λπ.. 

3. Αναφορζσ για τον βακμό κάλυψθσ των αναγκϊν του Ιδρφματοσ ςε υποδομζσ 

και υπθρεςίεσ, αιτιολόγθςθ των αποκλίςεων από τισ αποτυπωκείςεσ 

ανάγκεσ. 

4. Προτάςεισ βελτίωςθσ για τθν επίτευξθ υψθλότερου βακμοφ κάλυψθσ των 

αναγκϊν ςε υποδομζσ και υπθρεςίεσ.  

5. Αναφορζσ για τθν υφιςτάμενθ κατανομι προςωπικοφ ανά ακαδθμαϊκι και 

υπθρεςιακι μονάδα του Ιδρφματοσ (διοίκθςθ, διδαςκαλία, ζρευνα). Οι 

αναφορζσ μποροφν να υποςτθρίηονται από ιςτογράμματα χρόνου 

απαςχόλθςθσ προςωπικοφ, ατομικά και ςυνολικά (ανά τμιμα, κατθγορία 

προςωπικοφ κ.λπ.). 

6. Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτο προςωπικό, ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ 

αξιολόγθςισ του. 

7. Αποφάςεισ για επιβράβευςθ επιδόςεων, χοριγθςθ κινιτρων κ.λπ. 
 

2.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ 
Διαδικαςία 2.1: Διάκεςθ και διαχείριςθ χρθματοδότθςθσ. 
Διαδικαςία 2.2: Διάκεςθ και διαχείριςθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν. 
Διαδικαςία 2.3: Διάκεςθ και διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων. 
 

2.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ 
 Ποςοςτό απορρόφθςθσ των προχπολογιςμζνων οικονομικϊν πόρων. 

 Ποςοςτό χριςθσ των κτθριακϊν υποδομϊν.  

 Ποςοςτό χριςθσ του εξοπλιςμοφ. 

 Αναφορζσ παραπόνων αναφορικά με τθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ. 

 Ποςοςτό κάλυψθσ των αναγκϊν ςε:  

-  ανκρωπίνουσ πόρουσ. 

- υποδομζσ.  

- διοικθτικζσ υπθρεςίεσ. 

 Μζςοσ αρικμόσ ωρϊν επιμόρφωςθσ ανά εργαηόμενο. 

 Πλικοσ επιμορφϊςεων ανά ζτοσ. 
 

2.6 Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ 
 Μζςω προγραμματιςμζνων εςωτερικϊν ελζγχων που διενεργεί θ ΜΟΔΙΠ. 

 Μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 
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 Μζςω παρουςιάςεων των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ ςτα 

όργανα του Ιδρφματοσ (Πρόεδρο Σμιματοσ, υνζλευςθ Σμιματοσ, 

Πρυτανικζσ Αρχζσ, φγκλθτο). 

 Μζςω παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διεργαςίασ και τθσ ανάλυςθσ 

των δεδομζνων τθσ κατά τθν αναςκόπθςθ του ΕΔΠ. 
 

2.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ 
1. Ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν τθσ διεργαςίασ. 
2.Ενεργειεσ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ του πλαιςίου κριτθρίων για τθ 

διάκεςθ και     διαχείριςθ των: 
α. χρθματοδοτιςεων.  
β. υποδομϊν και υπθρεςιϊν.  
γ. ανκρϊπινων πόρων. 

3. Ανακεϊρθςθ τθσ ςχετικισ διεργαςίασ ςτο Εγχειρίδιο Ποιότθτασ του 
Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 

2.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ 
 

Διαδικαςία 2.1: Διάθεςη και διαχείριςη χρηματοδότηςησ 

 
Περιγραφή: 
Με αποφάςεισ των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
πραγματοποιείται θ διάκεςθ ι κατανομι των χρθματικϊν πόρων, οι οποίοι 
προζρχονται από οποιαδιποτε πθγι (τακτικόσ προχπολογιςμόσ, πρόγραμμα 
δθμοςίων επενδφςεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίθςθσ κ.λπ.) και προορίηονται για τθν 
κάλυψθ απαραίτθτων δαπανϊν για τισ ανάγκεσ ερευνθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, 
επιμορφωτικϊν, αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων και αναγκϊν διοίκθςθσ του 
Ιδρφματοσ. Η διαχείριςθ των χρθματοδοτιςεων γίνεται από τισ αρμόδιεσ, κατά 
περίπτωςθ, υπθρεςίεσ και όργανα, ςφμφωνα με το ςχετικό νομικό πλαίςιο και τουσ 
εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ του Ιδρφματοσ. 
 

Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (το αργότερο ζωσ το τζλοσ Ιουνίου κάκε 
ζτουσ) ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ τα δεδομζνα οικονομικισ 
λειτουργίασ - από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του 
Ιδρφματοσ- και αντίςτοιχουσ δείκτεσ. 

2. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ καλεί ετθςίωσ τισ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ να 
υποβάλλουν εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ τουσ 
ετιςιουσ οικονομικοφσ απολογιςμοφσ για το προθγοφμενο 
θμερολογιακό ζτοσ. 

3. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ καλεί επίςθσ τισ ακαδθμαϊκζσ και 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ να υποβάλουν τισ εντοπιςκείςεσ ανάγκεσ 
χρθματοδότθςθσ και προτάςεισ ετιςιου οικονομικοφ 
προγραμματιςμοφ για το επόμενο θμερολογιακό ζτοσ, το αργότερο ζωσ 
τισ 15 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ. 
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4. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ ςυντάςςει  τθν επικαιροποιθμζνθ 
αποτφπωςθ των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ για εκπαιδευτικζσ και 
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ 
τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν διοίκθςθσ. 

5. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακϊσ 
και τθν οικονομικι ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ, ςυντάςςει ειςθγιςεισ 
ετιςιου οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, ςε ςχζςθ με τακτικό 
προχπολογιςμό, ΕΛΚΕ, εταιρεία αξιοποίθςθσ κ.λπ. 

6. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ), ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, 
λαμβάνει απόφαςθ για τθν κατανομι ι τθ διάκεςθ ετιςιασ 
χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηοντασ το, κατά περίπτωςθ, πλαίςιο 
κριτθρίων, ςε ςχζςθ με τακτικό προχπολογιςμό, ΕΛΚΕ, Εταιρεία 
Αξιοποίθςθσ κ.λπ. 

7.  Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ιδρφματοσ.  

8. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τεχνικά τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και 
τροφοδοτεί το ΟΠΕΠ με τα ςχετικά δεδομζνα και τισ πλθροφορίεσ για 
τθν παραγωγι των ςχετικϊν αναφορϊν και δεικτϊν. 
 

 

Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίθςθσ, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η διάκεςθ και διαχείριςθ των χρθματοδοτιςεων είναι μια επαναλαμβανόμενθ 
διαδικαςία, που πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Σχετικά Ζγγραφα:  
Εγκεκριμζνοι προχπολογιςμοί, οικονομικοί απολογιςμοί (τακτικόσ προχπολογιςμόσ, 
πρόγραμμα δθμόςιων επενδφςεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίθςθσ, κ.λπ.), οικονομικι 
ςτρατθγικι, πλαίςιο κριτθρίων διάκεςθσ – κατανομισ χρθματοδοτιςεων. 
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Σχήμα 2. 1 Διαδικαςία 2.1 
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Διαδικαςία 2.2: Διάθεςη και διαχείριςη υποδομών και υπηρεςιών υποςτήριξησ  

 
Περιγραφή: 
Με αποφάςεισ των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και με 
βάςθ ςυντεταγμζνο χωροταξικό ςχζδιο πραγματοποιείται θ διάκεςθ ι κατανομι 
των εν γζνει υποδομϊν του, που προορίηονται για τθν κάλυψθ των ερευνθτικϊν, 
εκπαιδευτικϊν, επιμορφωτικϊν, αναπτυξιακϊν και διοικθτικϊν δραςτθριοτιτων 
του. Η διαχείριςθ των υποδομϊν αυτϊν γίνεται από τισ αρμόδιεσ τεχνικζσ ι 
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, βάςει των εγκεκριμζνων κανονιςμϊν λειτουργίασ και 
παρακολοφκθςισ τουσ. 
 
Βήματα 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (το αργότερο ζωσ το τζλοσ Ιουνίου) ςτθ 
Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ τα δεδομζνα λειτουργίασ υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν- από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του 
Ιδρφματοσ- και αντίςτοιχουσ δείκτεσ. 
 

2. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ καλεί ετθςίωσ τισ ακαδθμαϊκζσ και 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ να υποβάλουν ετιςιεσ αναφορζσ απολογιςμοφ 
για τθν κάλυψθ και υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τουσ από τισ 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και αναφορζσ 
προγραμματιςμοφ με προτάςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ, κατάργθςθ, 
ανακατανομι ι αναβάκμιςι τουσ. Οι αναφορζσ απολογιςμοφ 
υποβάλλονται το αργότερο ζωσ τα τζλθ Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ και 
αφοροφν το προθγοφμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ, ενϊ οι αναφορζσ 
προγραμματιςμοφ και προτάςεων υποβάλλονται ζωσ 15 Ιουνίου και 
αφοροφν το επερχόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 
3. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ ςυντάςςει τθν επικαιροποιθμζνθ 

αποτφπωςθ των αναγκϊν ςε υποδομζσ και υπθρεςίεσ για 
εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και των 
αναγκϊν λειτουργίασ των υπθρεςιϊν διοίκθςθσ. 

 
4. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακϊσ 

και τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ, ςυντάςςει ειςθγιςεισ 
για τθν ετιςια ςυμπλιρωςθ, κατάργθςθ, ανακατανομι ι αναβάκμιςι 
τουσ. 
 

5. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ), ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, 
λαμβάνει απόφαςθ για τθ διάκεςθ, ανακατανομι, ςυμπλιρωςθ, 
κατάργθςθ ι αναβάκμιςθ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν, 
εφαρμόηοντασ τα, κατά περίπτωςθ, πλαίςια κριτθρίων κατανομισ (π.χ 
αλγόρικμοι με τ.μ /άτομο κ.λπ). 

 
6. Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ιδρφματοσ.  
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7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τεχνικά τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και 
τροφοδοτεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΠ με τα 
ςχετικά δεδομζνα και τισ πλθροφορίεσ για τθν παραγωγι των ςχετικϊν 
αναφορϊν και δεικτϊν. 

  
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, τεχνικζσ και διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ,  
ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η διάκεςθ, ανακατανομι ι αναβάκμιςθ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν είναι μια 
επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία, που πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ. 
 
 
 
Σχετικά Ζγγραφα:  
Ετιςιεσ αναφορζσ για υποδομζσ και υπθρεςίεσ, αναπτυξιακι ςτρατθγικι 
Ιδρφματοσ, πλαίςια κριτθρίων κατανομισ υποδομϊν και κανονιςμοί λειτουργίασ. 
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Σχήμα 2. 2 Διαδικαςία 2.2 
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Διαδικαςία 2.3: Διάθεςη και διαχείριςη ανθρώπινων πόρων 
 

Περιγραφή: 
Με αποφάςεισ των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ  
πραγματοποιείται θ διάκεςθ και κατανομι των ανκρϊπινων πόρων του, οι οποίοι 
προορίηονται για τθν κάλυψθ αναγκϊν των ερευνθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, 
επιμορφωτικϊν, αναπτυξιακϊν και διοικθτικϊν δραςτθριοτιτων του. Η διαχείριςθ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ γίνεται από τισ αρμόδιεσ, κατά περίπτωςθ, υπθρεςίεσ 
και όργανα, ςφμφωνα με το ςχετικό νομικό πλαίςιο και τουσ εςωτερικοφσ 
κανονιςμοφσ του Ιδρφματοσ. 
 
Βήματα 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (το αργότερο ζωσ το τζλοσ Ιουνίου) ςτθ 
Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ τα δεδομζνα κατανομισ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ- από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του 
Ιδρφματοσ- και τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ. 
 

2. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ καλεί ετθςίωσ τισ ακαδθμαϊκζσ και 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ να υποβάλουν ετιςιεσ αναφορζσ για α) τθν 
κάλυψθ και υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τουσ από το υφιςτάμενο 
ανκρϊπινο δυναμικό, κακϊσ και προτάςεισ για τθν αφξθςθ, μείωςθ ι 
ανακατανομι του β) τθν πραγματοποίθςθ δράςεων επιμόρφωςθσ, 
ςυμμετοχισ ςε κινθτικότθτα και τθν αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, κακϊσ και προτάςεισ για τθν βελτίωςθ των επιδόςεϊν του. 
Οι αναφορζσ απολογιςμοφ υποβάλλονται το αργότερο ζωσ τα τζλθ 
Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ και αφοροφν το προθγοφμενο ακαδθμαϊκό 
ζτοσ, ενϊ οι αναφορζσ προγραμματιςμοφ και προτάςεων 
υποβάλλονται ζωσ 15 Ιουνίου και αφοροφν το επερχόμενο ακαδθμαϊκό 
ζτοσ. 

 
3. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ ςυντάςςει τθν επικαιροποιθμζνθ 

αποτφπωςθ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό για τισ εκπαιδευτικζσ 
και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ 
των υπθρεςιϊν διοίκθςθσ. 

 
4. Η Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακϊσ 

και τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, ςυντάςςει ειςθγιςεισ για α) αφξθςθ, μείωςθ ι 
ανακατανομι του ςτισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ β) μζτρα 
που κα υποςτθρίηουν τθ βελτίωςθ των επιδόςεων και τθν ανάπτυξι 
του. 
 

5. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ), ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, 
λαμβάνει απόφαςθ για α) αφξθςθ, μείωςθ ι ανακατανομι του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ β) 
μζτρα που κα υποςτθρίηουν τθ βελτίωςθ των επιδόςεων και τθν 
ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
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6. Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ιδρφματοσ.  
 

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τεχνικά τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και 
τροφοδοτεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΠ με τα 
ςχετικά δεδομζνα και τισ πλθροφορίεσ για τθν παραγωγι των ςχετικϊν 
αναφορϊν και δεικτϊν. 

  
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ, ΜΟΔΙΠ. 
 
 
 
 

Χρονοδιάγραμμα:   
Η διάκεςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ, 
κακϊσ και θ απόφαςθ για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων και τθν ανάπτυξι του είναι 
μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία, που πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Σχετικά Ζγγραφα 
 Ετιςιεσ αναφορζσ για τθν κατανομι και τισ δράςεισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, θ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ, κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ του 
προςωπικοφ. 
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Σχήμα 2. 3 Διαδικαςία 2.3 
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 3. Θζςπιςη ςτόχων διαςφάλιςησ ποιότητασ 
 

3.1 Αντικείμενο διεργαςίασ 
Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ εξειδικεφει τθ ςτρατθγικι του ςτο επίπεδο τθσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, μζςω  χρονικά προςδιοριςμζνων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 
ςτόχων, οι οποίοι μετροφνται και ανακεωροφνται ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του 
ΕΔΠ. Η διεργαςία ζχει ωσ αντικείμενο τθ κζςπιςθ ςαφϊν και κακοριςμζνων 
ςτόχων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των Προγραμμάτων πουδϊν, των δραςτθριοτιτων 
ζρευνασ και καινοτομίασ, κακϊσ και των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του  Ιδρφματοσ και 
περιλαμβάνει:  

1. Σθν υιοκζτθςθ διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ για τθ κζςπιςθ ςτόχων. 
2. Σθν επιλογι ςτόχων βελτίωςθσ των εςωτερικϊν λειτουργιϊν του Ιδρφματοσ 

ςε κακοριςμζνα περιοδικά διαςτιματα.  
3. Σθ διαδικαςία επιλογισ δεικτϊν επιδόςεων για τθν παρακολοφκθςθ του 

βακμοφ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και διοικθτικϊν λειτουργιϊν του Ιδρφματοσ.  

 

3.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ 
1. τρατθγικι του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ για τθν εκπαίδευςθ, τα 

προγράμματα ςπουδϊν, τθν ζρευνα και καινοτομία, τισ υποδομζσ και 
υπθρεςίεσ, το ανκρϊπινο δυναμικό, τθ διοίκθςθ και τθ διαςφάλιςθ 
ποιότθτασ. 

2. Πολιτικι Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. 
3. Προτάςεισ βελτίωςθσ, που προζκυψαν από τθ λειτουργία των διεργαςιϊν 

του ΕΔΠ. 
4. Αποτελζςματα αναςκόπθςθσ ΕΔΠ. 

 

3.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ 
Αναφζρονται ενδεικτικά και με ςυνοπτικό τρόπο ςτόχοι και αντίςτοιχοι δείκτεσ 

(KPI’s) 

1. τόχοι και δείκτεσ επιδόςεων (KPIs) ετιςιασ και μακροπρόκεςμθσ βελτίωςθσ 

τθσ απορρόφθςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ (τακτικόσ προχπολογιςμόσ, 

πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίθςθσ). 

2. τόχοι και δείκτεσ επιδόςεων (KPIs) ετιςιασ και μακροπρόκεςμθσ βελτίωςθσ 

του φψουσ χρθματοδότθςθσ του Ιδρφματοσ από εξωτερικζσ πθγζσ. 

3. τόχοι και δείκτεσ επιδόςεων (KPIs) ετιςιασ και μακροπρόκεςμθσ βελτίωςθσ 

τθσ αναλογίασ πόρων (ακαδθμαϊκό και διοικθτικό ανκρϊπινο δυναμικό και 

υποδομζσ) προσ φοιτθτικό δυναμικό. 

4. τόχοι και δείκτεσ επιδόςεων (KPIs) ετιςιασ και μακροπρόκεςμθσ βελτίωςθσ 

του ποςοςτοφ χριςθσ των διακζςιμων υποδομϊν και εξοπλιςμοφ του 

Ιδρφματοσ (χϊρων διδαςκαλίασ, ζρευνασ και βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων, 

εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ κ.α.). 
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5. τόχοι και δείκτεσ επιδόςεων (KPIs) βελτίωςθσ των γενικϊν και 

εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

6. τόχοι και δείκτεσ επιδόςεων (KPIs) βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των Π όπωσ : 

1. Σου ποςοςτοφ αποφοίτθςθσ ςτο ςφνολο του φοιτθτικοφ δυναμικοφ 
ανά κφκλο ςπουδϊν (ΠΠ, ΠΜ, ΔΔ), με ςτακμίςεισ διάρκειασ 
ςπουδϊν (4ετι/5ετι ΠΠ). 

2. Σου επιπζδου μζςων όρων βακμϊν εξαμινων των Π και βακμϊν 
πτυχίου/διπλϊματοσ/Διδακτορικϊν πουδϊν (διάμεςοσ διαβάκμιςθσ 
ΔΔ) 

7. τόχοι και δείκτεσ των ερευνθτικϊν επιδόςεων του Ιδρφματοσ, μζςω τθσ 
βελτίωςθσ κατάλλθλων δεικτϊν επίδοςθσ, όπωσ:  

1. των δθμοςιεφςεων ανά μζλοσ  ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. 
2. των ετεροαναφορϊν (citations) ανά μζλοσ ακαδθμαϊκοφ 

προςωπικοφ. 
3.  τθσ ερευνθτικισ χρθματοδότθςθσ ανά μζλοσ ακαδθμαϊκοφ 

προςωπικοφ. 
 

3.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ 
Διαδικαςία 3.1: Θζςπιςθ ςτόχων ποιότθτασ για το εκπαιδευτικό ζργο (Π, 
μακθςιακι διαδικαςία, μακθςιακά αποτελζςματα κ.λπ). 
 
Διαδικαςία 3.2: Θζςπιςθ ςτόχων ποιότθτασ για τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα και 
τθν καινοτομία (ερευνθτικζσ επιδόςεισ, χρθματοδότθςθ, κεςμοί και ςυςτιματα 
διαχείριςθσ ζρευνασ, ανάπτυξθ καινοτομίασ κ.λπ). 
  
Διαδικαςία 3.3: Θζςπιςθ ςτόχων ποιότθτασ για υπθρεςίεσ, υποδομζσ και ςυςτιματα 
διοίκθςθσ (ανάπτυξθ, λειτουργία, αναδιάρκρωςθ). 
 
Διαδικαςία 3.4: Θζςπιςθ ςτόχων για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
(αξιολόγθςθ, επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ προςωπικοφ). 
 

3.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ  
1. Μζςο ποςοςτό εκπλιρωςθσ ςτόχων ςε ετιςια βάςθ. 
2. Μζςο ποςοςτό εκπλιρωςθσ ςτόχων ςε κακοριςμζνθ μεςοπρόκεςμθ βάςθ. 
3. Μζςο ποςοςτό εκπλιρωςθσ ςτόχων ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ. 
4. Μζτρθςθ τάςεων απόκλιςθσ ςτόχων. 

 

3.6. Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ 
 Μζςω προγραμματιςμζνων εςωτερικϊν αξιολογιςεων που διενεργεί θ 

ΜΟΔΙΠ. 

 Μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 

 Μζςω παρουςιάςεων των δεικτϊν επίτευξθσ των ςτόχων ςτα όργανα 
διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ (Πρόεδρο Σμιματοσ, υνζλευςθ Σμιματοσ, 
Πρυτανικζσ Αρχζσ, φγκλθτο). 
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 Μζςω παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διεργαςίασ από τθ ΜΟΔΙΠ και 
ανάλυςθσ των δεδομζνων τθσ κατά τθν αναςκόπθςθ του ΕΔΠ. 

 

3.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ 
1. φγκριςθ των ςτόχων ποιότθτασ και των δεικτϊν (ΚΡΙ’σ) με εκνικά και διεκνι 

πρότυπα (benchmarking). 
2. Ανακεϊρθςθ τθσ ςχετικισ διεργαςίασ ςτο Εγχειρίδιο Ποιότθτασ του 

Ιδρφματοσ. 
3. Βελτίωςθ των διαδικαςιϊν τθσ διεργαςίασ, μζςω εςωτερικϊν αξιολογιςεων 

του ΕΔΠ. 
 

3.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ 
 

Διαδικαςία 3.1: Θζςπιςη ςτόχων ποιότητασ για το εκπαιδευτικό ζργο (Π, μαθηςιακή 

διαδικαςία, μαθηςιακά αποτελζςματα κ.λπ). 

 
 

Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα τθσ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ και 
τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ, ςυντάςςουν τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ ποιότθτασ για το 
εκπαιδευτικό ζργο του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Η ςτοχοκεςία ςυνοδεφεται από 
αντίςτοιχο προγραμματιςμό ενεργειϊν που πρζπει να υλοποιθκοφν για τθν 
επίτευξθ ςτόχων και τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ. 
 

Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (ζωσ το τζλοσ Ιουνίου) ςτθ Διοίκθςθ του 
Ιδρφματοσ τα δεδομζνα ακαδθμαϊκισ λειτουργίασ - από το ΟΠΕΠ ι 
άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Ιδρφματοσ -και αντίςτοιχουσ 
δείκτεσ, κακϊσ και τθν ετιςια αναφορά τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ 
των Π. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο αντιπρφτανθ (ακαδθμαϊκϊν), 
ςυντάςςουν ςχζδιο ςτόχων ποιότθτασ για το εκπαιδευτικό ζργο, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ για κζματα 
εκπαίδευςθσ, τα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ 
των Π και τα ςχετικά δεδομζνα και δείκτεσ του ΟΠΕΠ. 

3. Ο αρμόδιοσ αντιπρφτανθσ (ακαδθμαϊκϊν) ςυνεργάηεται με τουσ 
Προζδρουσ των Σμθμάτων για τθν εναρμόνιςθ τθσ ςτοχοκεςίασ του 
Ιδρφματοσ και των ακαδθμαϊκϊν μονάδων ςε κζματα εκπαίδευςθσ και 
υποβάλλει το οριςτικό ςχζδιο ςτθ ΜΟΔΙΠ για ζγκριςθ. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ ποιότθτασ για το 
εκπαιδευτικό ζργο και τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ για τθν επίτευξθ των 
ςτόχων και τα υποβάλλει ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ.  

5. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ) εγκρίνει τθν ετιςια ςτοχοκεςία για το 
εκπαιδευτικό ζργο.  
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6. Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ιδρφματοσ.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τεχνικά τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και 
τροφοδοτεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΠ με τα 
ςχετικά δεδομζνα και πλθροφορίεσ. 
 

 
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η κζςπιςθ των ςτόχων ποιότθτασ γίνεται ζωσ το τζλοσ Ιουνίου κάκε ζτουσ και είναι 
μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία. 
 
Σχετικά Ζγγραφα:  
Αποφάςεισ για τθ κζςπιςθ ςτόχων και δεικτϊν επιδόςεων (KPIs) βελτίωςθσ τθσ 
ποιότθτασ των Προγραμμάτων πουδϊν και του εκπαιδευτικοφ ζργου. 
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Σχήμα 3. 1 Διαδικαςία 3.1  
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Διαδικαςία 3.2: Θζςπιςη ςτόχων ποιότητασ για την ερευνητική δραςτηριότητα και την 
καινοτομία (ερευνητικζσ επιδόςεισ, χρηματοδότηςη, θεςμοί και ςυςτήματα 
διαχείριςησ ζρευνασ, ανάπτυξη καινοτομίασ κ.λπ) 

 
Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα τθσ Διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ και 
τον ΕΛΚΕ, ςυντάςςουν τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ ποιότθτασ για το ερευνθτικό ζργο του 
Ιδρφματοσ. Η ςτοχοκεςία ςυνοδεφεται από αντίςτοιχο προγραμματιςμό ενεργειϊν 
που πρζπει να υλοποιθκοφν για τθν επίτευξθ των ςτόχων, θ οποία τεκμθριϊνεται 
από αντίςτοιχουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ. 
 
Βήματα 

 
1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (ζωσ το τζλοσ Ιουνίου) ςτθ Διοίκθςθ του 

Ιδρφματοσ τα δεδομζνα ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ- 
από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Ιδρφματοσ- και 
αντίςτοιχουσ δείκτεσ, κακϊσ και τθν ετιςια αναφορά τθσ εςωτερικισ 
αξιολόγθςθσ του ερευνθτικοφ ζργου. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο αντιπρφτανθ (ζρευνασ), 
ςυντάςςουν ςχζδιο ςτόχων ποιότθτασ για το εκπαιδευτικό ζργο, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ για κζματα ζρευνασ 
και καινοτομίασ, τα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ 
του ερευνθτικοφ ζργου του Ιδρφματοσ και τα ςχετικά δεδομζνα και 
δείκτεσ του ΟΠΕΠ. 

3. Ο αρμόδιοσ αντιπρφτανθσ (ζρευνασ) ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ ερευνϊν ι και άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ και υποβάλλει το 
οριςτικό ςχζδιο ςτθ ΜΟΔΙΠ για ζγκριςθ. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ ποιότθτασ για το ερευνθτικό 
ζργο και τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τα 
υποβάλλει ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ.  

5. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ) εγκρίνει τθν ετιςια ςτοχοκεςία για το 
ερευνθτικό ζργο.  

6. Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ιδρφματοσ.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και τροφοδοτεί το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΠ με τα ςχετικά 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ. 
 

 
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, ΕΛΚΕ, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η κζςπιςθ των ςτόχων ποιότθτασ γίνεται ζωσ το τζλοσ Ιουνίου κάκε ζτουσ  και είναι 
μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία. 
 
Σχετικά Ζγγραφα:  
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Αποφάςεισ για τθ κζςπιςθ ςτόχων και δεικτϊν επιδόςεων (KPIs) βελτίωςθσ τθσ 
ποιότθτασ  του ερευνθτικοφ ζργου. 
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Σχήμα 3. 2 Διαδικαςία 3.2  
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Διαδικαςία 3.3: Θζςπιςη ςτόχων ποιότητασ για υπηρεςίεσ, υποδομζσ και ςυςτήματα 

διοίκηςησ (ανάπτυξη, λειτουργία, αναδιάρθρωςη) 

 
Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα τθσ Διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ και 
τισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ςυντάςςουν τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ 
ποιότθτασ για το διοικθτικό ζργο, τισ υποδομζσ και τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του 
Ιδρφματοσ. Η ςτοχοκεςία ςυνοδεφεται από αντίςτοιχο προγραμματιςμό ενεργειϊν 
που πρζπει να υλοποιθκοφν για τθν επίτευξθ των ςτόχων, θ οποία τεκμθριϊνεται 
από αντίςτοιχουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ. 
 
Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (ζωσ το τζλοσ Ιουνίου) ςτθ Διοίκθςθ του 
Ιδρφματοσ τα δεδομζνα λειτουργίασ υποδομϊν και υπθρεςιϊν - από το 
ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Ιδρφματοσ -και 
αντίςτοιχουσ δείκτεσ, κακϊσ και τθν ετιςια αναφορά τθσ εςωτερικισ 
αξιολόγθςθσ υποδομϊν, υπθρεςιϊν και διοικθτικοφ ζργου. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο/ουσ αντιπρφτανθ/εισ 
(οικονομικϊν και ανάπτυξθσ), ςυντάςςουν ςχζδιο ςτόχων ποιότθτασ 
για το διοικθτικό ζργο, τισ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ για κζματα ανάπτυξθσ, τα 
αποτελζςματα τθσ ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ υποδομϊν, 
υπθρεςιϊν και διοικθτικοφ ζργου και τα ςχετικά δεδομζνα και δείκτεσ 
του ΟΠΕΠ. 

3. Ο αρμόδιοσ/οι αντιπρφτανθσ/εισ (οικονομικϊν και ανάπτυξθσ) 
ςυνεργάηεται/ονται με ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ για τθν 
εναρμόνιςθ τθσ ςτοχοκεςίασ του Ιδρφματοσ και των ακαδθμαϊκϊν και 
υπθρεςιακϊν μονάδων ςε κζματα ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν, υποδομϊν 
και διοικθτικοφ ζργου και υποβάλλει το οριςτικό ςχζδιο ςτθ ΜΟΔΙΠ για 
ζγκριςθ. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ ποιότθτασ για το διοικθτικό 
ζργο, τθν ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν και τισ αντίςτοιχεσ 
ενζργειεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τα υποβάλλει ςτθ Διοίκθςθ 
του Ιδρφματοσ.  

5. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ) εγκρίνει τθν ετιςια ςτοχοκεςία για το 
διοικθτικό ζργο, τθν ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν.   

6. Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ιδρφματοσ.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και τροφοδοτεί το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΠ με τα ςχετικά 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ. 

 
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
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Η κζςπιςθ των ςτόχων ποιότθτασ γίνεται ζωσ το τζλοσ Ιουνίου κάκε ζτουσ και είναι 
μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία. 
 
Σχετικά Ζγγραφα:  
Αποφάςεισ για τθ κζςπιςθ ςτόχων και δεικτϊν επιδόςεων (KPIs) βελτίωςθσ τθσ 
ποιότθτασ των υποδομϊν, των υπθρεςιϊν και του διοικθτικοφ ζργου. 
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Σχήμα 3. 3 Διαδικαςία 3.3 
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Διαδικαςία 3.4: Θζςπιςη ςτόχων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικοφ (αξιολόγηςη, 

επιμόρφωςη και υποςτήριξη προςωπικοφ) 

 

Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα τθσ διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ και 
τισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ςυντάςςουν τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ 
ποιότθτασ για ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, δθλαδι τθν πρόςλθψθ, 
αξιολόγθςθ και επιμόρφωςθ του προςωπικοφ.  Η ςτοχοκεςία ςυνοδεφεται από 
αντίςτοιχο προγραμματιςμό ενεργειϊν που πρζπει να υλοποιθκοφν για τθν 
επίτευξθ των ςτόχων, θ οποία τεκμθριϊνεται από  αντίςτοιχουσ δείκτεσ 
παρακολοφκθςθσ. 

Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρζχει ετθςίωσ (ζωσ το τζλοσ Ιουνίου) ςτθ Διοίκθςθ του 
Ιδρφματοσ τα δεδομζνα για τθν απαςχόλθςθ κατανομι προςωπικοφ - 
από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Ιδρφματοσ - και 
αντίςτοιχουσ δείκτεσ, κακϊσ και τθν ετιςια αναφορά τθσ εςωτερικισ 
αξιολόγθςθσ για τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο/ουσ αντιπρφτανθ/εισ 
(προςωπικοφ/ανκρϊπινου δυναμικοφ), ςυντάςςουν ςχζδιο ςτόχων 
ποιότθτασ για τθν ανάπτυξι του, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτρατθγικι 
του Ιδρφματοσ για κζματα ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, τα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ για 
τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και τα ςχετικά δεδομζνα και δείκτεσ του 
ΟΠΕΠ. 

3. Ο/Οι αρμόδιοσ/οι αντιπρφτανθσ/εισ (προςωπικοφ/ανκρϊπινου 
δυναμικοφ) ςυνεργάηεται/ςυνεργάηονται με ακαδθμαϊκζσ και 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ για τθν εναρμόνιςθ τθσ ςτοχοκεςίασ του 
Ιδρφματοσ και των ακαδθμαϊκϊν και υπθρεςιακϊν  μονάδων ςε κζματα 
ανάπτυξθσ προςωπικοφ και υποβάλλει το οριςτικό ςχζδιο ςτθ ΜΟΔΙΠ 
για ζγκριςθ. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ ποιότθτασ για τθν ανάπτυξθ 
και διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ 
για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τισ υποβάλλει ςτθ Διοίκθςθ του 
Ιδρφματοσ  

5. Σο αρμόδιο όργανο (φγκλθτοσ) εγκρίνει τθν ετιςια ςτοχοκεςία για τθν 
ανάπτυξθ και διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.   

6. Η απόφαςθ τθσ υγκλιτου δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ιδρφματοσ  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάηεται τθν απόφαςθ τθσ υγκλιτου και τροφοδοτεί το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΠ με τα ςχετικά 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ. 

 
 
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ΜΟΔΙΠ 
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Χρονοδιάγραμμα:  
Η κζςπιςθ των ςτόχων ποιότθτασ γίνεται ζωσ το τζλοσ Ιουνίου κάκε ζτουσ  είναι μια 
επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία. 
 
Σχετικά Ζγγραφα:  
Αποφάςεισ για τθ κζςπιςθ ςτόχων και δεικτϊν επιδόςεων (KPIs) βελτίωςθσ τθσ 
ποιότθτασ των ανκρωπίνων πόρων 
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Σχήμα 3. 4 Διαδικαςία 3.4  
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 4: Εςωτερική αξιολόγηςη 

 

4.1 Αντικείμενο διεργαςίασ 
κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ και ο ζλεγχοσ εφαρμογισ 
του Εςωτερικοφ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, ελζγχεται εάν και ςε ποιο βακμό οι ακαδθμαϊκζσ και διοικθτικζσ 
μονάδεσ ακολουκοφν και εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ του προτφπου, εντοπίηονται 
ςφάλματα ι κενά και πραγματοποιοφνται οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ, ϊςτε να 
επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν οριςκεί, με προςδοκϊμενο αποτζλεςμα τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ. κοπόσ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ είναι θ διαμόρφωςθ 
τελικϊν εκτιμιςεων ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα του εφαρμοηόμενου υςτιματοσ 
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, κακϊσ και θ λιψθ αποφάςεων για τισ αναγκαίεσ 
διορκωτικζσ, προλθπτικζσ ι βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ. 
 
Σα αποτελζςματα τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ καταγράφονται ςε εςωτερικζσ 
αναφορζσ, που ςυντάςςει θ ΜΟΔΙΠ, όπου ςθμειϊνονται οι ενδεχόμενεσ αποκλίςεισ 
από το πρότυπο, οι οποίεσ κοινοποιοφνται -όπου αυτό απαιτείται- ςτουσ 
ενδιαφερομζνουσ. Οι αποφάςεισ του Ιδρφματοσ για τθ διόρκωςθ, ςυμμόρφωςθ ι 
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ΕΔΠ περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) ενζργειεσ ςχετικζσ 
με: 

 Σθ βελτίωςθ του ΕΔΠ και των διεργαςιϊν του. 

 Σθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ φοιτθτζσ. 

 Σθ βελτίωςθ των όρων και των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του διδακτικοφ και 
ερευνθτικοφ ζργου. 

 Σθ βελτίωςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ για το διοικθτικό προςωπικό. 

 Σθν ανακεϊρθςθ κατανομισ πόρων. 

 Σθν κακιζρωςθ νζων ςτόχων ποιότθτασ. 
Σο ςφςτθμα ποιότθτασ αναςκοπείται από τθ Διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ τουλάχιςτον μια φορά τον χρόνο. Μθ προγραμματιςμζνεσ 
αναςκοπιςεισ του υςτιματοσ Ποιότθτασ μποροφν να γίνουν οποτεδιποτε, αν αυτό 
κεωρθκεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο τθσ ΜΟΔΙΠ. τθν ετιςια ςυνεδρίαςθ τθσ 
Επιτροπισ Αναςκόπθςθσ του ΕΔΠ γίνεται ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ για το ΕΔΠ, 
τισ διεργαςίεσ, τισ διαδικαςίεσ, τουσ δείκτεσ ποιότθτασ, κακϊσ και προτάςεισ 
βελτίωςισ τουσ. 
 

4.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ 
1. Πρόγραμμα εςωτερικισ αξιολόγθςθσ.  
2. Ερωτθματολόγιο εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. 
3. Πολιτικι Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. 
4. Αναφορζσ για τα αποτελζςματα ελζγχου των διεργαςιϊν του ΕΔΠ. 
5. Ετιςια δεδομζνα ποιότθτασ του ΟΠΕΠ. 
6.  Ετιςιεσ Εςωτερικζσ Αναφορζσ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων  για: 

a. Σισ επιδόςεισ των φοιτθτϊν. 
b. Σα αποτελζςματα ερωτθματολογίων φοιτθτϊν/διδακτικοφ προςωπικοφ. 
c. Σουσ αποφοίτουσ. 
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d. Σθ λειτουργία υποδομϊν/μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. 
e. Σθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 
f. Σισ βελτίωςεισ που επιλκαν κατά τθν τελευταία ακαδθμαϊκι περίοδο. 
g. Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται χριςιμο. 

7. Ετιςιεσ αναφορζσ για τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του Ιδρφματοσ. 
8. Τποδείγματα πρόταςθσ πιςτοποίθςθσ ΕΔΠ και Π τθσ ΑΔΙΠ, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται τα πρότυπα ΕΔΠ και ΠΠ. 
9. Προτάςεισ πιςτοποίθςθσ των Π των ακαδθμαϊκϊν μονάδων του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 

4.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ 
1. Ευριματα εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ανά διεργαςία. 
2. Πρακτικά εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ανά διεργαςία. 
3. Πρακτικά Αναςκοπιςεων ΜΟΔΙΠ για το ΕΔΠ και τθν Πολιτικι Ποιότθτασ 

του Ιδρφματοσ. 
4. Αναφορζσ τθσ ΜΟΔΙΠ προσ τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ και τθ φγκλθτο.  
5. Κατάςταςθ διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊν (για εφαρμογι). 
6. Προτάςεισ για βελτίωςθ. 
7. τρατθγικι και Πολιτικι Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. 

 

4.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ 
Διαδικαςία 4.1: Πραγματοποίθςθ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. 
Διαδικαςία 4.2: Αναςκόπθςθ του ΕΔΠ. 
 

4.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ 
1. Πλικοσ διορκωτικϊν ενεργειϊν που προιλκαν από εςωτερικζσ 

αξιολογιςεισ. 
2. Πλικοσ προλθπτικϊν ενεργειϊν που προιλκαν από εςωτερικζσ  

αξιολογιςεισ. 
3. Πλικοσ προτάςεων βελτίωςθσ. 

4.6 Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ 
1. Μζςω προγραμματιςμζνων εςωτερικϊν αξιολογιςεων που διενεργεί θ 

ΜΟΔΙΠ. 
2. Μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 
3. Μζςω παρουςιάςεων των αποτελεςμάτων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ςτθ 

ΜΟΔΙΠ και τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. 

4.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ 
1. Ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διεργαςιϊν του ΕΔΠ.  
2. Ενζργειεσ υλοποίθςθσ διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊν.  
3. Ανατροφοδότθςθ τθσ ςτρατθγικισ του Ιδρφματοσ και πικανζσ βελτιϊςεισ. 
4. Ανατροφοδότθςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ και πικανζσ 

βελτιϊςεισ. 
5. Ανατροφοδότθςθ τθσ ποιότθτασ των Π, με πικανζσ ςυςτάςεισ για βελτίωςθ.  
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6. Ανατροφοδότθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιακϊν μονάδων, με πικανζσ 
ςυςτάςεισ για βελτίωςθ 

 

4.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ 
 

Διαδικαςία 4.1: Εςωτερική αξιολόγηςη 

 

Περιγραφή  
Η διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ςτοχεφει ςτον ζλεγχο διεργαςιϊν και 
διαδικαςιϊν του ΕΔΠ, όπωσ, π.χ., πολιτικι του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ για τθ 
διαςφάλιςθ ποιότθτασ, διάκεςθ και διαχείριςθ των αναγκαίων πόρων, κζςπιςθ 
ςτόχων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, ςυλλογι δεδομζνων ποιότθτασ (μζτρθςθ, 
ανάλυςθ και βελτίωςθ), δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν, εξωτερικι αξιολόγθςθ, 
κακϊσ και των ςτοιχείων/δεδομζνων του διδακτικοφ, ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ 
ζργου και ετιςιεσ αναφορζσ (ΟΠΕΠ και ετιςια ζκκεςθ) για τα Π, το εκπαιδευτικό, 
ερευνθτικό και διοικθτικό ζργο του Ιδρφματοσ.  
 
 
 

Βήματα: 
1. Απόφαςθ για αντικείμενο και θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ εςωτερικισ 

αξιολόγθςθσ από τθ ΜΟΔΙΠ. 
2. χετικι ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων μερϊν από τθ ΜΟΔΙΠ. 
3. Κατανομι αντικειμζνου αξιολόγθςθσ ςτα μζλθ τθσ ΜΟΔΙΠ. 
4. φνταξθ προγράμματοσ αξιολόγθςθσ και ερωτθματολογίου για κάκε 

αντικείμενο αξιολόγθςθσ, με βάςθ το πρότυπο, όπου καταγράφονται τα 
ευριματα αξιολόγθςθσ (ενδεικτικό περιεχόμενο ερωτθματολογίου για 
τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ ΠΠ): 

 Ο ςφγχρονοσ χαρακτιρασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου.  

 Οι μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ κοινωνίασ.  

 Η πορεία και ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν. 

 Η αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν. 

 Σα δεδομζνα των ερωτθματολογίων ικανοποίθςθσ των φοιτθτϊν. 

 Σα δεδομζνα ποιότθτασ του διδακτικοφ προςωπικοφ (διδακτικό, 
ερευνθτικό ζργο). 

 Σο μακθςιακό περιβάλλον και οι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. 

 Κ.λπ. 
5. Διεξαγωγι τθσ αξιολόγθςθσ (κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ 

πρζπει να τεκμθριϊνονται τα ευριματα και να τθρείται ο 
προγραμματιςμόσ). 

6. υνεδρίαςθ τθσ ΜΟΔΙΠ για τθν εκτίμθςθ των ευρθμάτων και τθν 
τεκμθρίωςθ μθ ςυμμορφϊςεων ι παρατθριςεων (μετά το πζρασ τθσ 
αξιολόγθςθσ). 

7. φνταξθ αναφοράσ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ από τθ ΜΟΔΙΠ, όπου 
περιλαμβάνονται οι καταγραφείςεσ μθ ςυμμορφϊςεισ και οι ενδεχόμενεσ 
προτάςεισ βελτίωςθσ. 
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8. Επικοινωνία τθσ ΜΟΔΙΠ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ (ακαδθμαϊκζσ και 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ), με τθ ςυνεργαςία των οποίων ςχεδιάηονται 
άμεςα οι κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ι προλθπτικζσ ενζργειεσ.  

9. Επικεϊρθςθ από τθ ΜΟΔΙΠ των αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων μζςα ςτο 
διαμορφωμζνο χρονοδιάγραμμα και αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ ι τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων διορκωτικϊν ενεργειϊν. 

 
Εμπλεκόμενοι 

 Ο Πρόεδροσ και τα Μζλθ τθσ ΜΟΔΙΠ.  

 Ο Γραμματζασ τθσ ΜΟΔΙΠ. 

 Οι Πρόεδροι και τα μζλθ των ΟΜΕΑ των Σμθμάτων.  

 Οι προϊςτάμενοι των Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν. 

 Σα ςτελζχθ των Γραμματειϊν των Σμθμάτων.  

 Οι ςυνεργάτεσ και υπάλλθλοι τθσ ΜΟΔΙΠ. 
 
Σχετικά Ζγγραφα: 

 Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Ποιότθτασ τθσ ΜΟΔΙΠ.  

 Σα αποτελζςματα των διεργαςιϊν του Εςωτερικοφ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ 
Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. 

 Οι Ετιςιεσ Εςωτερικζσ Εκκζςεισ των Ακαδθμαϊκϊν και των Τπθρεςιακϊν 
Μονάδων. 

 Αρχείο τεκμθρίωςθσ διεργαςίασ 4 (πρόγραμμα, ερωτθματολόγιο, πρακτικά 
τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ΜΟΔΙΠ, αναφορά και κατάλογοσ των διορκωτικϊν 
ι/και προλθπτικϊν ενεργειϊν). 

 τοιχεία για τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του Ιδρφματοσ. 

 Απογραφικά δεδομζνα ποιότθτασ, που υποβάλλονται ςτο πλθροφοριακό 
φςτθμα τθσ ΑΔΙΠ. 

 Επιδόςεισ φοιτθτϊν. 

 Αποτελζςματα ερωτθματολογίων φοιτθτϊν/διδακτικοφ προςωπικοφ. 

 Αξιολόγθςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων από τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ. 

 Δεδομζνα αποφοίτθςθσ. 
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Σχήμα 4. 1 Διαδικαςία 4.1 
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Διαδικαςία 4.2: Αναςκόπηςη του ΕΔΠ 

 

Η Αναςκόπθςθ του ΕΔΠ πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο από τθν Επιτροπι 
Αναςκόπθςθσ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν, εκτόσ από τθ ΜΟΔΙΠ και τον Γραμματζα 
τθσ, ο Πρφτανθσ και οι Αντιπρυτάνεισ του Ιδρφματοσ. 
 
Βήματα 

1. υνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ , με κφρια κζματα προσ ςυηιτθςθ: 

 Σα αποτελζςματα τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. 

 Σθν απόδοςθ των διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ.  

 Σα αποτελζςματα προλθπτικϊν ι/και διορκωτικϊν ενεργειϊν. 

 Σθν αξιολόγθςθ του βακμοφ ολοκλιρωςθσ ενεργειϊν, που 
αποφαςίςτθκαν από τθ Διοίκθςθ ςε προθγοφμενεσ αναςκοπιςεισ.  

 Σθ διατφπωςθ πικανϊν αλλαγϊν που κα μποροφςαν να επιδράςουν 
ςτθν αποτελεςματικότθτα του ΕΔΠ. 

 Σθ διατφπωςθ προτάςεων για τθ βελτίωςθ των διεργαςιϊν και 
διαδικαςιϊν του ΕΔΠ. 

 Σον βακμό επίτευξθσ των ςτόχων ποιότθτασ του Ιδρφματοσ 
(παρακολοφκθςθ ι/και αναπροςαρμογι τουσ). 

2. Καταγραφι των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Αναςκόπθςθσ.  
3. Ενθμζρωςθ τθσ υγκλιτου (ο Πρφτανθσ ι ο Πρόεδροσ τθσ ΜΟΔΙΠ 

ενθμερϊνει τθ φγκλθτο για τθν εξζλιξθ των κεμάτων τθσ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, τουσ ςτόχουσ ποιότθτασ, τον βακμό επίτευξισ τουσ, κακϊσ και 
για τισ ενζργειεσ βελτίωςθσ που κα εφαρμοςτοφν). 

4. Ανατροφοδότθςθ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ πολιτικισ ποιότθτασ του 
Ιδρφματοσ (τα αποτελζςματα τθσ αναςκόπθςθσ είναι δυνατόν να 
επθρεάηουν τουσ υφιςτάμενουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, 
κακϊσ και τθν πολιτικι ποιότθτασ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ φγκλθτοσ, μετά 
από ειςιγθςθ τθσ ΜΟΔΙΠ, αποφαςίηει τθν ανακεϊρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
ςτρατθγικισ και πολιτικισ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ). 

 
Εμπλεκόμενοι 

 Η φγκλθτοσ του Ιδρφματοσ. 

 Ο Πρφτανθσ του Ιδρφματοσ. 

 Οι Αντιπρυτάνεισ. 

 Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ ΜΟΔΙΠ. 

 Ο Γραμματζασ τθσ ΜΟΔΙΠ.  
 
Σχετικά Ζγγραφα 

 Πρακτικά Αναςκοπιςεων τθσ ΜΟΔΙΠ για το ΕΔΠ (ςτο ζντυπο αυτό 
αναγράφονται οι ςυμμετζχοντεσ, τα κφρια κζματα που ςυηθτικθκαν, 
πικανζσ αποφάςεισ - ενζργειεσ, αρμόδια ςτελζχθ για εκτζλεςθ και 
παρακολοφκθςθ των απαραίτθτων ενεργειϊν και θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ των αναγκαίων ενεργειϊν). 

• Αναφορζσ τθσ ΜΟΔΙΠ προσ τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ και τθ φγκλθτο.  
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• Κατάςταςθ διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊν που 
πραγματοποιικθκαν. 

• Προτάςεισ για βελτίωςθ. 
• Εγχειρίδιο Ποιότθτασ τθσ ΜΟΔΙΠ. 
• Σα αποτελζςματα των διεργαςιϊν του ΕΔΠ. 
• τρατθγικι και Πολιτικι Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ. 
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Σχήμα 4. 2 Διαδικαςία 4.2 
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 5. υλλογή δεδομζνων ποιότητασ: μζτρηςη, ανάλυςη 

και βελτίωςη 
 

5.1 Αντικείμενο διεργαςίασ 
Η ΜΟΔΙΠ διαχειρίηεται τα δεδομζνα ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και 
λοιπϊν ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και τα δεδομζνα διοικθτικισ 
λειτουργίασ του Ιδρφματοσ. 
 
Η διεργαςία αυτι ζχει ωσ αντικείμενο τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και χριςθ των 
δεδομζνων ποιότθτασ ςτθν εςωτερικι αξιολόγθςθ των διεργαςιϊν του ΕΔΠ και τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για κάκε επίπεδο λειτουργίασ του Ιδρφματοσ, με 
ςκοπό τθν βελτίωςι του. 
 

5.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ 
1. τόχοι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
2. Δεδομζνα πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΑΔΙΠ ι/ και ΜΟΔΙΠ, 
3. Δεδομζνα φοιτθτολογίου, 
4. Δεδομζνα υλικοτεχνικισ υποδομισ, 
5. Δεδομζνα προςωπικοφ. 
6. Δεδομζνα ΕΛΚΕ. 
7. Δεδομζνα Οικονομικισ Τπθρεςίασ. 
8. Δεδομζνα ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. 
9. Κ.λπ…  

 

5.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ 
1. Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ όλων των διεργαςιϊν του ΕΔΠ. 
2. Δείκτεσ αξιολόγθςθσ επιδόςεων (ΚΡΙ’s). 
3. Δεδομζνα και δείκτεσ ΟΠΕΠ (ΑΔΙΠ). 
4. Αναφορζσ για λιψθ αποφάςεων. 

 

5.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ 
Διαδικαςία 5.1: υλλογι δεδομζνων από ςυςτιματα του Ιδρφματοσ, όπωσ 

φοιτθτολόγιο, ΕΛΚΕ, βιβλιοκικθ, οικονομικι και διοικθτικι υπθρεςία κ.λπ. 

Διαδικαςία 5.2: Μζτρθςθ, ανάλυςθ δεδομζνων, παραγωγι δεικτϊν και ςυςχζτιςι 
τουσ με τουσ ςτόχουσ τθσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ. 
 

5.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ 
1. Πλικοσ πθγϊν ςυλλογισ δεδομζνων. 

2. Πλικοσ και κατθγορίεσ δεικτϊν ανά ςτόχο ποιότθτασ.  

3. Πλικοσ αναφορϊν για λιψθ αποφάςεων.  
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5.6 Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ 
1. Μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 

2. Μζςω παρουςιάςεων των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ και ανάλυςθσ 

των δεδομζνων. 

3. Μζςω τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του ΕΔΠ. 

4. Μζςω τθσ αναςκόπθςθσ του ΕΔΠ. 
 

5.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ 
1 Ανατροφοδότθςθ από τθ διεργαςία για τθ κζςπιςθ ςτόχων διαςφάλιςθσ τθσ 

ποιότθτασ. 

2 Βελτίωςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ δεδομζνων. 

3 χεδιαςμόσ περαιτζρω ανάπτυξθσ τθσ πλθροφοριακισ υποδομισ του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

 

5.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ  
 

Διαδικαςία 5.1: υλλογή δεδομζνων από ςυςτήματα του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

(φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, βιβλιοθήκη, οικονομική και διοικητική υπηρεςία κ.λπ) 

 

Περιγραφή: 
 Η ΜΟΔΙΠ ςυλλζγει τα δεδομζνα ποιότθτασ των δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ είτε 
μζςω του πλθροφοριακοφ τθσ ςυςτιματοσ είτε μζςω άμεςθσ καταχϊρθςισ τουσ 
ςτο ΟΠΕΠ. Σα δεδομζνα αντλοφνται από πλθροφοριακά ςυςτιματα ι βάςεισ 
δεδομζνων των υπθρεςιακϊν και ακαδθμαϊκϊν μονάδων του Ιδρφματοσ, όπωσ το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα των γραμματειϊν (φοιτθτολόγιο), το ιδρυματικό 
κατακετιριο τθσ κεντρικισ βιβλιοκικθσ, θ βάςθ δεδομζνων του προςωπικοφ του 
Ιδρφματοσ και το πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΕΛΚΕ. Σα δεδομζνα είναι δυνατό να 
ςυλλζγονται με τθ βοικεια εςωτερικϊν χρθςτϊν του Ιδρφματοσ υπό τθν ευκφνθ τθσ 
ΜΟΔΙΠ.  
Βήματα: 

1. Η ΜΟΔΙΠ ενθμερϊνει τισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ του 
Ιδρφματοσ για τον τρόπο ςυλλογισ, τθ ςθμαςία, ερμθνεία και χρθςιμότθτα 
των δεδομζνων ποιότθτασ και κζτει τισ εςωτερικζσ προκεςμίεσ για τθ 
ςυλλογι τουσ. 

2. Η ΜΟΔΙΠ ςυγκεντρϊνει ςχετικζσ ερωτιςεισ ι προβλιματα και προχωρά 
ςτθν απάντθςθ ι τθν επίλυςι τουσ, ςφμφωνα και με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ 
ΑΔΙΠ. 

3. υνεργάηεται και επικοινωνεί με τθν ΑΔΙΠ για τθν παροχι επιπλζον 
διευκρινίςεων ι οδθγιϊν και προβαίνει ςτθν εμπρόκεςμθ υποβολι των 
ετιςιων αναφορϊν των δεδομζνων του ΟΠΕΠ ςε αυτι. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εκδίδει τισ ετιςιεσ αναφορζσ του ΟΠΕΠ για τισ ανάγκεσ τθσ 
εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του ΕΔΠ και τθν υποβολι τουσ ςτθν ΑΔΙΠ, ςτο 
πλαίςιο τθσ υποβολισ προτάςεων πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ και των 
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Προγραμμάτων πουδϊν ι τθσ ετιςιασ αναφοράσ του ΟΠΕΠ προσ τθν 
ΑΔΙΠ.  

 

Εμπλεκόμενα Μζρη: 
 ακαδθμαϊκζσ, υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα: 
Η ςυλλογι των δεδομζνων ποιότθτασ γίνεται ςτθν αρχι κάκε ζτουσ, μζςα ςτισ 
προκεςμίεσ που κζτει θ ΑΔΙΠ και είναι μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία. 
 
Σχετικά Ζγγραφα: Εγχειρίδιο δεδομζνων ποιότθτασ ΟΠΕΠ, εςωτερικζσ οδθγίεσ 
ΜΟΔΙΠ προσ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ. 
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Σχήμα 5. 1  Διαδικαςία 5.1 
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Διαδικαςία 5.2: Μζτρηςη, ανάλυςη δεδομζνων, παραγωγή δεικτών και ςυςχζτιςή τουσ 

με τουσ ςτόχουσ τησ διαςφάλιςησ ποιότητασ 
 
 

Περιγραφή: 
Η ΜΟΔΙΠ εκδίδει τουσ ετιςιουσ δείκτεσ ποιότθτασ, αξιοποιϊντασ, κατά τθν κρίςθ 
τθσ, τα δεδομζνα του ΟΠΕΠ, τα δεδομζνα από το πλθροφοριακό τθσ ςφςτθμα ι και 
από άλλεσ πθγζσ.   
Οι ετιςιοι δείκτεσ ποιότθτασ είναι:  

 Δείκτεσ ποιότθτασ ΟΠΕΠ για τισ ακαδθμαϊκζσ και διοικθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ, των ακαδθμαϊκϊν μονάδων (τμθμάτων) και 
των προγραμμάτων ςπουδϊν.  

 Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν αποτελεςματικότθτα των διεργαςιϊν του ΕΔΠ. 

 Δείκτεσ επιδόςεων για τθν ακαδθμαϊκι και διοικθτικι λειτουργία του 
Ιδρφματοσ, ςυνδεόμενοι με τουσ ςτόχουσ ποιότθτασ.   

 
Βήματα:  

 
1. Η ΜΟΔΙΠ εκδίδει τισ ετιςιεσ αναφορζσ με τουσ δείκτεσ ποιότθτασ ΟΠΕΠ για 

τισ ακαδθμαϊκζσ και διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ, των 
ακαδθμαϊκϊν μονάδων (τμθμάτων) και των προγραμμάτων ςπουδϊν, 
αξιοποιϊντασ τα δεδομζνα του ΟΠΕΠ.  

 
2. Η ΜΟΔΙΠ εκδίδει ετιςιεσ αναφορζσ με τουσ δείκτεσ ποιότθτασ για τθν 

αποτελεςματικότθτα των διεργαςιϊν του ΕΔΠ, αξιοποιϊντασ δεδομζνα και 
πλθροφορίεσ από το ΟΠΕΠ ι άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα και πθγζσ. 

 
3. Η ΜΟΔΙΠ εκδίδει ετιςιεσ αναφορζσ με τουσ δείκτεσ επιδόςεων για τθν 

ακαδθμαϊκι και διοικθτικι λειτουργία του Ιδρφματοσ, οι οποίοι ςυνδζονται 
με τουσ ςτόχουσ ποιότθτασ. 

 
4. Η ΜΟΔΙΠ χρθςιμοποιεί τισ παραπάνω αναφορζσ ςτθν εςωτερικι αξιολόγθςθ 

και αναςκόπθςθ του ΕΔΠ.  
 

5. Η ΜΟΔΙΠ ςυντάςςει τεκμθριωμζνεσ ςχετικζσ εκκζςεισ και παρουςιάςεισ, για 
τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ, τθ δθμοςιοποίθςθ 
αποτελεςμάτων του ΕΔΠ, τθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων για τθ 
ςτρατθγικι και πολιτικι ποιότθτασ, για τθν υποβολι των εκκζςεων προόδου 
προσ τθν ΑΔΙΠ, για τθν υποβολι προτάςεων για πιςτοποίθςθ και 
επαναπιςτοποίθςθ του ΕΔΠ και των προγραμμάτων ςπουδϊν, κ.λπ.  

 
Εμπλεκόμενα Μζρη: 
 ακαδθμαϊκζσ, υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα: 
Η ζκδοςθ των δεικτϊν γίνεται ςτθν αρχι κάκε ζτουσ  και είναι μια 
επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία. 
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Σχετικά Ζγγραφα: Εγχειρίδιο δεδομζνων ποιότθτασ ΟΠΕΠ, ετιςιοι ςτόχοι 
ποιότθτασ και δείκτεσ επιδόςεων, δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ διεργαςιϊν. 
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Σχήμα 5. 2 Διαδικαςία 5.2  
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 6. Δημοςιοποίηςη πληροφοριών 
 

6.1 Αντικείμενο διεργαςίασ 
Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ δθμοςιοποιεί τισ εκπαιδευτικζσ και ακαδθμαϊκζσ του 
δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και τθν πολιτικι του για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και 
τα αποτελζςματα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν αξιολογιςεων. 
 
Η διεργαςία αυτι ζχει ωσ αντικείμενο να κακιςτά τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ άμεςεσ, 
προςβάςιμεσ, επίκαιρεσ και διατυπωμζνεσ με αντικειμενικότθτα και ςαφινεια. 
 

6.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ 
1. Τλικό προσ δθμοςιοποίθςθ: 

1. τοιχεία δομισ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ ΕΔΠ. 
2. Εκκζςεισ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ακαδθμαϊκϊν 

μονάδων και Ιδρφματοσ. 
3. Δελτία τφπου. 
4. Αποφάςεισ Οργάνων Ιδρφματοσ. 
5. Εκνικι νομοκεςία. 
6. τοιχεία εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ. 
7. τοιχεία ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. 
8. Εςωτερικοί κανονιςμοί του Ιδρφματοσ κ.α.  

 

6.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ 
1. Ιςτοςελίδα Ιδρφματοσ. 
2. Ιςτοςελίδα ΜΟΔΙΠ. 
3. Ιςτοςελίδεσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων. 
4. Δελτία τφπου. 
5. Ηλεκτρονικό και ζντυπο υλικό πλθροφόρθςθσ. 

 

6.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ 
Διαδικαςία 6.1: Δθμιουργία, ςυντιρθςθ, επικαιροποίθςθ και αξιολόγθςθ 
ιςτοχϊρων, διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και άλλων μζςων πλθροφόρθςθσ. 
 

6.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ 
1. Πλικοσ επιςκζψεων ςτισ ιςτοςελίδεσ του Ιδρφματοσ. 
2. ειρά κατάταξθσ ιςτοςελίδων Ιδρφματοσ και ΜΟΔΙΠ από τισ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ. 
3. Πλικοσ αναφορϊν τθσ ιςτοςελίδασ από τρίτουσ. 
4. Πλικοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ υποςτιριξθσ. 
5. Πλικοσ γλωςςϊν δθμοςιοποίθςθσ πλθροφοριϊν. 

 

6.6 Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ 
1. Μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 
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2. Μζςω τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του ΕΔΠ. 
3. Μζςω τθσ αναςκόπθςθσ του ΕΔΠ. 

 

6.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ 
1. υγκριτικι μελζτθ ιςτοςελίδων άλλων Ιδρυμάτων. 
2. Προτάςεισ αξιοποίθςθσ εφαρμογϊν ςτθ λειτουργία των ιςτοςελίδων. 
3. Προτάςεισ χρθςτϊν για βελτίωςθ των ιςτοςελίδων. 

 

6.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ 
 

Διαδικαςία 6.1: Δημιουργία, ςυντήρηςη, επικαιροποίηςη και αξιολόγηςη ιςτοχώρων, 

διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων μζςων πληροφόρηςησ 
 

Περιγραφή:  
Η διαδικαςία κακορίηει τον τρόπο τθσ δθμιουργίασ, ςυντιρθςθσ, επικαιροποίθςθσ 

και αξιολόγθςθσ ιςτοχϊρων, διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και άλλων μζςων 

πλθροφόρθςθσ του Ιδρφματοσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ απαίτθςθ τθσ, άμεςθσ, 

προςβάςιμθσ, επίκαιρθσ και διατυπωμζνθσ με αντικειμενικότθτα και ςαφινεια, 

πλθροφόρθςθσ για όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. 

 
Βήματα 

1. Η ΜΟΔΙΠ καταρτίηει κατάλογο των κατθγοριϊν του προσ δθμοςιοποίθςθ 
υλικοφ ςε ςχζςθ με τθ δομι, οργάνωςθ και λειτουργία του ΕΔΠ, τθν 
πολιτικι και τουσ ςτόχουσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ, τθν εςωτερικι και 
εξωτερικι του αξιολόγθςθ, κακϊσ και του προσ δθμοςιοποίθςθ υλικοφ των 
ακαδθμαϊκϊν μονάδων. Όςον αφορά ςτθ γενικότερθ δραςτθριότθτα του 
Ιδρφματοσ, ο ςχετικόσ κατάλογοσ καταρτίηεται από το Σμιμα Δθμοςίων 
χζςεων.  

2. Η ΜΟΔΙΠ και το Σμιμα Δθμοςίων χζςεων αντίςτοιχα, ειςθγοφνται προσ 
ζγκριςθ ςτον αρμόδιο αντιπρφτανθ τουσ ανωτζρω καταλόγουσ κατθγοριϊν 
του προσ δθμοςιοποίθςθ υλικοφ.. 

3. Ο αρμόδιοσ αντιπρφτανθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ ΜΟΔΙΠ, ενθμερϊνουν τισ 
ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ για τθν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ 
δθμιουργίασ, ςυντιρθςθσ και επικαιροποίθςθσ των οικείων ιςτοχϊρων, με 
το αντίςτοιχο προσ δθμοςιοποίθςθ υλικό. 

4.  Οι ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ μονάδεσ ανακζτουν τθν εργαςία ςε 
ςυγκεκριμζνα πρόςωπα, τα οποία γνωςτοποιοφν ςτον αρμόδιο 
αντιπρφτανθ, τθ ΜΟΔΙΠ και το Σμιμα Δθμοςίων χζςεων, αντίςτοιχα. 

5. Η ΜΟΔΙΠ, ςτο πλαίςιο τθσ διεργαςίασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, αξιολογεί 
τθν επάρκεια, ςαφινεια, αντικειμενικότθτα και προςβαςιμότθτα τθσ 
πλθροφορίασ που παρζχεται από τουσ ιςτοχϊρουσ του Ιδρφματοσ. 

 
Εμπλεκόμενα Μζρη:  
Αρμόδιοι αντιπρφτανεισ, ΜΟΔΙΠ, διαχειριςτζσ ιςτοςελίδων Ιδρφματοσ, διαχειριςτζσ 
ιςτοςελίδων ακαδθμαϊκϊν μονάδων, Γραφείο Δθμοςίων χζςεων. 
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Χρονοδιάγραμμα:  
Η δθμοςιοποίθςθ των πλθροφοριϊν είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία, που 
πραγματοποιείται ςε κακθμερινι βάςθ. Η αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ 
πραγματοποιείται από τθ ΜΟΔΙΠ, μζςω εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, μια ι 
περιςςότερεσ φορζσ τον χρόνο. 
 
Σχετικά Ζγγραφα: 
Ιςτοςελίδεσ Ιδρφματοσ και ακαδθμαϊκϊν μονάδων, δελτία Γραφείου Σφπου, 
αποφάςεισ υγκλιτου και Διοίκθςθσ, ΦΕΚ, κανονιςμοί διοικθτικϊν μονάδων, 
ακαδθμαϊκϊν τμθμάτων και Ιδρφματοσ. 
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Σχήμα 6. 1 Διαδικαςία 6.1  
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ΔΙΕΡΓΑΙΑ 7: Εξωτερική αξιολόγηςη  
 

7.1 Αντικείμενο διεργαςίασ 
Η πιςτοποίθςθ περιλαμβάνει: (α) εςωτερικι αξιολόγθςθ από το Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, μζςω τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ.) και (β) 
εξωτερικι αξιολόγθςθ από Επιτροπι ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων. Η διεργαςία 
επικεντρϊνεται ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του ΕΔΠ και 
των Π. 
 
Ειδικότερα, θ διεργαςία ζχει ωσ ςτόχο: 

1. τθν εφαρμογι ςτρατθγικισ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των 
παρεχόμενων από το ϋΙδρυμα υπθρεςιϊν.  

2. τθ διαςφάλιςθ τθσ εκπλιρωςθσ των προδιαγραφϊν του Προτφπου 
Ποιότθτασ τθσ ΑΔΙΠ, αλλά και τθσ αντιςτοίχιςθσ των επιδόςεων και 
ικανοτιτων των αποφοίτων με τα προςδοκϊμενα επαγγελματικά προςόντα, 
τα οποία είναι ςυμβατά με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ αγοράσ 
εργαςίασ.  

 
Η εξωτερικι αξιολόγθςθ είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία.  
 
Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ και τα Σμιματα μεριμνοφν για τθ λιψθ των 
αναγκαίων μζτρων βελτίωςθσ και πραγματοποίθςθσ τθσ ανατροφοδότθςθσ του 
ΕΔΠ και των Π.  
 

7.2 Δεδομζνα ειςόδου διεργαςίασ 
1. Εκκζςεισ τελευταίασ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ των 

Προγραμμάτων πουδϊν (Π). 
2. Ζκκεςθ τελευταίασ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ του Εςωτερικοφ 

υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΕΔΠ). 
3. Εκκζςεισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ι προτάςεισ πιςτοποίθςθσ των Π.  
4. Εκκζςεισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πρόταςθ πιςτοποίθςθσ ΕΔΠ. 
5. χετικά πρότυπα και οδθγίεσ τθσ ΑΔΙΠ για τθν εφαρμογι τθσ εξωτερικισ 

αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ.  
 

7.3 Δεδομζνα εξόδου διεργαςίασ 
1. Εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ των Π. 
2. Ζκκεςθ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ. 
3. Αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ των Π 

(ςφμφωνα με το ςχετικό ζντυπο τθσ ΑΔΙΠ). 
4. Αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ του 

ΕΔΠ (ςφμφωνα με το ςχετικό ζντυπο τθσ ΑΔΙΠ). 
 

7.4 Διαχείριςη τησ διεργαςίασ 
Διαδικαςία 7.1: Εξωτερική αξιολόγηςη/πιςτοποίηςη ΕΔΠ ή Π. 
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7.5 Δείκτεσ αποτελεςματικότητασ τησ διεργαςίασ 
1. Πλικοσ ςυςτάςεων τθσ Επιτροπισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ ι Πιςτοποίθςθσ 

Π. 
2. Πλικοσ ςυςτάςεων τθσ Επιτροπισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ ι Πιςτοποίθςθσ 

ΕΔΠ. 
3. Πλικοσ δράςεων που ορίςτθκαν από τθν ακαδθμαϊκι μονάδα για τθν 

εφαρμογι των ςυςτάςεων και τθ βελτίωςθ του Π ςτο ςχετικό πρόγραμμα 
δράςθσ. 

4. Πλικοσ δράςεων που ορίςτθκαν από το Κδρυμα για τθν εφαρμογι των 
ςυςτάςεων και τθ βελτίωςθ του ΕΔΠ ςτο ςχετικό πρόγραμμα δράςθσ. 

5. Πλικοσ πικανϊν ανακεωριςεων ςτθν πολιτικι ποιότθτασ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν από τθν ακαδθμαϊκι μονάδα. 

6. Πλικοσ πικανϊν ανακεωριςεων ςτθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ. 
 

7.6 Μζθοδοι ελζγχου τησ διεργαςίασ 
1. Μζςω προγραμματιςμζνων εςωτερικϊν αξιολογιςεων που διενεργεί θ 

ΜΟΔΙΠ. 
2. Μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ διεργαςίασ. 
3. Μζςω παρουςιάςεων των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ ι πιςτοποίθςθσ ςτα 

όργανα του Ιδρφματοσ (Πρόεδρο Σμιματοσ, υνζλευςθ Σμιματοσ, Διοίκθςθ, 
φγκλθτο). 

4. Μζςω παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διεργαςίασ και τθσ ανάλυςθσ 
των δεδομζνων τθσ κατά τθν αναςκόπθςθ του ΕΔΠ. 

 

7.7 Ενζργειεσ βελτίωςησ τησ διεργαςίασ 
1. Επαναξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ του Ιδρφματοσ. 
2. φνταξθ προγράμματοσ δράςθσ για βελτίωςθ τομζων λειτουργίασ του 

Ιδρφματοσ. 
3. φνταξθ προγράμματοσ δράςθσ για βελτίωςθ ποιότθτασ των Π ι/και 

αποτελεςματικότθτασ του ΕΔΠ. 

 

7.8 Διαδικαςίεσ διεργαςίασ 
 

Διαδικαςία 7.1: Εξωτερική αξιολόγηςη/πιςτοποίηςη ΕΔΠ ή Π 
 

Περιγραφή: 
Η πιςτοποίθςθ είναι διαδικαςία εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, με βάςθ ςυγκεκριμζνα, 
προκακοριςμζνα, διεκνϊσ αποδεκτά και, εκ των προτζρων δθμοςιοποιθμζνα, 
ποςοτικά και ποιοτικά κριτιρια και δείκτεσ, εναρμονιςμζνα με τισ Αρχζσ και 
Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τθ Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ ςτον Ευρωπαϊκό Χϊρο 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (European Standards Guidelines 2015). τοχεφει ςτθ διαρκι 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν των ιδρυμάτων.  
 
το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αυτισ, θ ΜΟΔΙΠ οργανϊνει, προετοιμάηει και 
υποςτθρίηει το Κδρυμα και τα Σμιματα για/κατά τθν εξωτερικι 
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αξιολόγθςθ/πιςτοποίθςθ, ενϊ, παράλλθλα, βοθκά ςτθν ειςαγωγι βελτιϊςεων, 
ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ και τα ςχόλια των εμπειρογνωμόνων.  
 
Βήματα: 
1. Επεξεργαςία από τθ ΜΟΔΙΠ τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ τθσ ΑΔΙΠ, με ςκοπό τθν 

οργάνωςθ και τθν προετοιμαςία του Ιδρφματοσ και των Σμθμάτων για υποβολι 
πρόταςθσ/ων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ/πιςτοποίθςθσ. 

2. υμμετοχι τθσ ΜΟΔΙΠ ςε ςχετικζσ ενθμερϊςεισ τθσ ΑΔΙΠ και επικοινωνία με 
αυτιν για τθν εφαρμογι των οδθγιϊν. 

3. Οργάνωςθ (ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ αξιολόγθςθσ/πιςτοποίθςθσ) από τθ 
ΜΟΔΙΠ ςχετικϊν ςυναντιςεων εργαςίασ με τισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ 
μονάδεσ για τον προγραμματιςμό και τθν κατανομι του ζργου.   

4. Εςωτερικι πρόςκλθςθ από τθ ΜΟΔΙΠ ςτισ ακαδθμαϊκζσ και υπθρεςιακζσ 
μονάδεσ για τθ ςυγκζντρωςθ και υποβολι των απαιτοφμενων αναφορϊν και 
υλικϊν με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

5. Εφαρμογι από τθ ΜΟΔΙΠ τθσ διαδικαςίασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ για τον 
ζλεγχο πλθρότθτασ και εγκυρότθτασ των προτάςεων εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ/πιςτοποίθςθσ Π και ΕΔΠ (βλζπε διεργαςία 4). 

6. Ζγκριςθ από τθ ΜΟΔΙΠ του φακζλου πρόταςθσ για τθν εξωτερικι 
αξιολόγθςθ/πιςτοποίθςθ του Π ι ΕΔΠ και υποβολι ςτθν ΑΔΙΠ. 

7. Πραγματοποίθςθ από τθ ΜΟΔΙΠ ενδεχόμενων διορκϊςεων τθσ πρόταςθσ, οι 
οποίεσ υποδεικνφονται από τθν ΑΔΙΠ. 

8. υνεργαςία τθσ ΜΟΔΙΠ με τθν ΑΔΙΠ για τθν οριςτικοποίθςθ του προγράμματοσ 
επιτόπιασ επίςκεψθσ τθσ Επιτροπισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ ςτο 
Κδρυμα. 

9. Ενθμζρωςθ εμπλεκόμενων μερϊν από τθ ΜΟΔΙΠ για τθν επιτόπια επίςκεψθ τθσ 
Επιτροπισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ ι Π. 

10. Παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ από τθ ΜΟΔΙΠ τθσ διαδικαςίασ εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ/πιςτοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ τθσ 
Επιτροπισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ 

11. Πραγματοποίθςθ ενδεχόμενων ςχολίων ι παρατθριςεων επί του ςχεδίου τθσ 
ζκκεςθσ πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ ι Π, το οποίο ζχει κοινοποιθκεί ςτο Κδρυμα 
από τθν ΑΔΙΠ, ζγκριςι τουσ από τθ ΜΟΔΙΠ και αποςτολι τουσ ςτθν ΑΔΙΠ.  

12. Παραλαβι από τθ ΜΟΔΙΠ τθσ οριςτικισ ζκκεςθσ εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ/πιςτοποίθςθσ τθσ Επιτροπισ και τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΔΙΠ για 
χοριγθςθ ι μθ πιςτοποίθςθσ. 

13. Ενθμζρωςθ από τθ ΜΟΔΙΠ των αρμοδίων οργάνων (Σμιματοσ, χολισ, 
υγκλιτου, Διοίκθςθσ) ςχετικά με τθν τελικι απόφαςθ για χοριγθςθ ι μθ 
πιςτοποίθςθσ. 

14. Ενδεχόμενθ υποβολι ζνςταςθσ από το Κδρυμα κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΔΙΠ. 
15. φνταξθ Ζκκεςθσ Παρακολοφκθςθσ του ΕΔΠ ι Π από τθ ΜΟΔΙΠ και υποβολι 

τουσ ςτθν ΑΔΙΠ. 
16. Προετοιμαςία και υποςτιριξθ από τθ ΜΟΔΙΠ τθσ ενδεχόμενθσ επίςκεψθσ 

προόδου ςτο Κδρυμα από δφο μζλθ τθσ αρχικισ Επιτροπισ Εξωτερικισ 
Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ ι Π ςτο Κδρυμα.  

 
Εμπλεκόμενα μζρη:  
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Διοίκθςθ, φγκλθτοσ, ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ, Επιτροπι Εξωτερικισ 
Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ, Κοςμθτεία, Πρόεδροσ Σμιματοσ, Γενικι υνζλευςθ 
Σμιματοσ, ΟΜΕΑ, φοιτθτζσ, απόφοιτοι, διδακτικό και διοικθτικό προςωπικό, 
κοινωνικοί εταίροι. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Κακορίηεται με τθν  ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ από τθν ΑΔΙΠ. 
 
Σχετικά ζγγραφα:   

1. Πρόςκλθςθ τθσ ΑΔΙΠ για υποβολι προτάςεων πιςτοποίθςθσ ΕΔΠ ι Π. 
2. Πρόταςθ πιςτοποίθςθσ ΕΔΠ ι Π του Ιδρφματοσ ι του Σμιματοσ,  βάςει του 

υποδείγματοσ/προτφπου τθσ ΑΔΙΠ. 
3. Πρόγραμμα επιτόπιασ επίςκεψθσ Επιτροπισ Εξωτερικισ 

Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ. 
4. χζδιο τθσ Ζκκεςθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ για το ΕΔΠ ι Π. 
5. Ζγγραφο παρατθριςεων επί του υποβλθκζντοσ ςχεδίου τθσ Ζκκεςθσ 

Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ ι Π. 
6. Σελικι Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ/Πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ ι Π. 
7. Απόφαςθ τθσ ΑΔΙΠ για χοριγθςθ πιςτοποίθςθσ του ΕΔΠ ι Π.  

 



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
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Σχήμα 7. 1 Διαδικαςία 7.1 
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Β. Κατάλογοσ ςχημάτων διαδικαςιών 
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Γ. Εντοπιςμόσ και αλληλεπίδραςη διεργαςιών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1: Πνιηηηθή Πνηόηεηαο 

 

 

Δ3: Θέζπηζε ζηόρσλ δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο 

 
 Δ6: Δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ 

 

 

Δ2: Δηάζεζε, δηαρείξηζε πόξσλ 

 

 

Δ5: Σπιινγή δεδνκέλσλ πνηόηεηαο: 

Μέηξεζε, αλάιπζε θαη βειηίσζε. 

 

 

Δ7: Εμσηεξηθή Αμηνιόγεζε 

 

Δ4: Εζσηεξηθή Αμηνιόγεζε 
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Δ. Ζντυπα 
Διεργαςία 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ/ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΕΔΠ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΜΟΔΙΠ 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε μια 
θμερομθνία. 
 

 
ΑΡΙΘ. ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

 
ΘΕΜΑΣΑ 

 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΤΡΗΜΑΣΩΝ 
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗ ΜΟΔΙΠ 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε μια 
θμερομθνία. 
 

 
ΘΕΜΑ: Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

 

 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΕ/ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

 

 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

 
Προκεςμία Παράδοςθσ 
 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε μια 
θμερομθνία. 

 
Αρμόδιοσ Αξιολογθτισ ΜΟΔΙΠ 
 
 
(υπογραφι) 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΜΟΔΙΠ: Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε μια 
θμερομθνία. 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΜΟΔΙΠ: Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
/ΔΙΕΡΓΑΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

 
ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
/ΔΙΕΡΓΑΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Ο Πρόεδροσ τθσ ΜΟΔΙΠ 
 
 
(υπογραφι) 
 

Ο Γραμματζασ τθσ ΜΟΔΙΠ 
 
 
(υπογραφι) 
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΔΠ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΜΟΔΙΠ: Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε μια 
θμερομθνία. 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΜΟΔΙΠ: Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

 
ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

ΠΡΟΣΑΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
/ΔΙΕΡΓΑΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

 
ΑΡΜΟΔΙΟ 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
Επιλζξτε ζνα 
ςτοιχείο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε μια θμερομθνία. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να 
ειςαγάγετε κείμενο. 

Ο Πρόεδροσ τθσ ΜΟΔΙΠ 
 
 
(υπογραφι) 
 

Ο Γραμματζασ τθσ ΜΟΔΙΠ 
 
 
(υπογραφι) 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΕΔΠ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΜΟΔΙΠ 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε μια 
θμερομθνία. 
 

 
ΑΡΙΘ. ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

 
1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΕΔΠ 
 

 
1.1. Αποτελζςματα εςωτερικών επιθεωρήςεων  
(ςχολιαςμόσ-ςυνοπτική αποτφπωςη) 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

1.2. Απόδοςη ΕΔΠ , δείκτεσ αποτελεςματικότητασ διεργαςιών 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

1.3. Αποτελζςματα προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

1.4. Αξιολόγηςη του βαθμοφ ολοκλήρωςησ ενεργειών οι οποίεσ 
αποφαςίςτηκαν ςε προηγοφμενεσ αναςκοπήςεισ από τη Διοίκηςη 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

1.5. Βαθμόσ επίτευξησ των ςτόχων ποιότητασ του Ιδρφματοσ  
(παρακολοφθηςη ή/και αναπροςαρμογή τουσ) 
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Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

 
2.ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 

 
2.1. Βαθμόσ ςυμμόρφωςησ ωσ προσ τισ αρχζσ τησ Π.Π 
(ςχολιαςμόσ-ςυνοπτική αποτφπωςη) 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

2.2. Προτάςεισ βελτίωςησ Π.Π 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 

 
3.ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

 
 

3.1. Βαθμόσ επίτευξησ ςτρατηγικών ςτόχων 
 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
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3.2. Προτάςεισ βελτίωςησ υλοποίηςησ ςτρατηγικήσ 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

 
3.3. Προτάςεισ αναθεώρηςησ ςτρατηγικήσ 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
 

 
 
4.ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΛΛΑΓΕ & ΒΕΛΣΙΩΕΙ Ε ΔΙΕΡΓΑΙΕ/ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΔΠ  
 
 

Β1. Σίτλοσ διεργαςίασ 

Επιλζξτε ζνα ςτοιχείο. 

Β2. Σίτλοσ διαδικαςίασ 

Επιλζξτε ζνα ςτοιχείο. 

Β3. Προβλήματα που εντοπίςτηκαν 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
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Β4. Προτεινόμενεσ αλλαγζσ - βελτιώςεισ 

Κάντε κλικ εδϊ, για να ειςαγάγετε κείμενο. 
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Ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών Τμήματος  
………… 

 

 ΝΑΙ 
 
ΟΧΙ 

1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας ΠΠΣ   

Κείμενο Πολιτικής Ποιότητας   

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων 

ΠΠΣ 
 

  

2. Σχεδιασμός ΠΠΣ   

Επικαιροποιημένο γνωστικό αντικείμενο 
(εφαρμογή προγράμματος συνδεδεμένου με τις 
πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και με τις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας) 

  

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με 

βάση το σύστημα ects 

  

Το σύνολο του ΠΣ αντιστοιχεί σε 240 ects   

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ects   

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων   

Αντιστοιχία ects - φόρτου εργασίας   

Παράρτημα διπλώματος 
 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα (περιγράφονται σαφώς τα 
μαθησιακά αποτελέσματα- συνδέονται με τους στόχους 
του προγράμματος;) 

  

Οδηγός σπουδών 
 

  

3. Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και 

αξιολόγηση  
 

  

Δημιουργία 
μαθησιακού 
περιβάλλοντος για 
την επιτυχή και 
έγκαιρη 
ολοκλήρωση 
σπουδών 
 

  

Ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας 
 

  

Ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης των επιδόσεων 

των φοιτητών 

  

Διαμόρφωση ΠΣ με βάση τα μαθησιακά 

αποτελέσματα 
 

  

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας 

των ερωτηματολογίων των φοιτητών 
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Διαδικασίες διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων 

και ενστάσεων 
 

  

Συμμετοχή φοιτητών στη διαμόρφωση ΠΣ 
 

  

Δεδομένα επιδόσεων φοιτητών (ΟΠΕΣΠ) 
 

  

4. Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, 

αναγνώριση σπουδών και λήψη πτυχίου 
 

  

Κανονισμός σπουδών (όροι και διαδικασίες που 

διέπουν τις σπουδές) 
 

  

Κανονισμός κινητικότητας 
 

  

Κανονισμός πρακτικής άσκησης (εάν 

προβλέπεται) 
 

  

Κανονισμός συγγραφής πτυχιακής εργασίας 
 

  

5. Διδακτικό προσωπικό 

 

  

Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των μελών 

διδακτικού προσωπικού 

 

  

Κίνητρα για ερευνητικές επιδόσεις 

 

  

Διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων από 

φοιτητές 

 

  

Τρόποι αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους 
φοιτητές (λαμβάνονται 
υπόψη στην εξέλιξή τους;) 

 

  

Τεκμηριώνεται η εξειδίκευση 
του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Τμήματος 
για την κάλυψη των 
αναγκών του ΠΣ; 

 

  

Τεκμηριώνεται η 
αριθμητική επάρκεια 
του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του 
Τμήματος για την 
κάλυψη των αναγκών 
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του ΠΣ; 

 

6. Μαθησιακοί πόροι 
και φοιτητική στήριξη 

  

Τεκμηριώνεται η εξειδίκευση και η αριθμητική 
επάρκεια του διοικητικού/υποστηρικτικού 
προσωπικού του Τμήματος για την κάλυψη των 
αναγκών του ΠΣ; 

  

Ύπαρξη υποστηρικτικών 
δομών και υπηρεσιών 
(βιβλιοθήκες, αίθουσες 
μελέτης, εκπαιδευτικός, 
επιστημονικός εξοπλισμός 
κλπ) 
 

  

Υποστηρικτικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(σύμβουλος φοιτητή) 
 

  

7. Διαχείριση πληροφοριών 

 

  

Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τη 
διαχείριση δεδομένων φοιτητών, διδασκόντων, 
μαθημάτων κλπ. 

  

Ποιοτικές / ποσοτικές μέθοδοι συλλογής 

πληροφοριών 
 

  

Ερωτηματολόγια φοιτητών Erasmus (σε κεντρικό 

επίπεδο) 
 

  

Ερωτηματολόγια ικανοποίησης τελειοφοίτων   

Άιια εξσηεκαηνιόγηα γηα εζσηεξηθέο έξεπλεο ηνπ 

Τκήκαηνο 
  

8. Δημόσια Πληροφόρηση   

Δημοσιοποίηση μέσω του ιστοτόπου του 

Τμήματος όλων των πληροφοριών για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, φοιτητές, 

απόφοιτοι, κ.λ.π.) 

  

Επικαιροποίηση των πληροφοριών του 

ιστοτόπου του Τμήματος 

 

  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

Έλεγχος αντικειμενικότητας και σαφήνειας του 

υλικού και πληροφοριών που δημοσιοποιούνται 

  

9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική 

εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων 

σπουδών 

  

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο   
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πραγματοποιείται η ετήσια εσωτερική 

αξιολόγηση του ΠΣ; Αναφέρεται η συνεργασία 

της ακαδημαϊκής ομάδας ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ 

ως μέρος της διαδικασίας της ετήσιας 

εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ; 

Αναφέρεται η διαδικασία για την επανεκτίμηση, 

την αναπροσαρμογή και την επικαιροποίηση 

της ύλης των μαθημάτων 

  

Αναφέρεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για 

την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των 

θετικών σημείων με καθορισμένες 

προτεραιότητες 

  

Αναφέρονται οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων μέσω των οποίων το ΠΠΣ 

επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

  

10.Περιοδική Εξωτερική Αξιολόγηση του 

ΠΠΣ 

  

Έχει προηγηθεί εξωτερική αξιολόγηση της 

ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία λειτουργεί το 

ΠΠΣ (ημερομηνία) 

  

Έχει συνταχθεί Έκθεση Προόδου του Τμήματος   

Αναφορά σημαντικών γεγονότων ή  αλλαγών ή 

διακρίσεων (βραβεία, βελτίωση θέσης σε 

διεθνείς λίστες κατάταξης, συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς διδασκόντων, φοιτητών, 

ερευνητικών προγραμμάτων, κ.λ.π.) που 

αφορούν στο ΠΠΣ από την τελευταία εξωτερική 

αξιολόγηση έως σήμερα  
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Οργανωτική δομή τησ ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 

Η διοικθτικι δομι τθσ ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ παρζχεται από το 

Γραφείο τθσ ΜΟΔΙΠ το οποίο υπάγεται απευκείασ ςτον Αρμόδιο Αντιπρφτανθ του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και ςτελεχϊνεται από μία υπάλλθλο ΠΕ Διοικθτικοφ-

Οικονομικοφ και από ζναν υπάλλθλο ΠΕ Πλθροφορικισ, που προςφζρει τεχνικι 

υποςτιριξθ. τισ αρμοδιότθτεσ του Γραφείου τθσ ΜΟΔΙΠ εντάςςονται θ διοικθτικι 

υποςτιριξθ τθσ μονάδασ, θ μζριμνα για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ και θ εν γζνει 

ςυνδρομι τθσ επί των γενικϊν και ειδικότερων αρμοδιοτιτων τθσ ΜΟΔΙΠ, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτο ΦΕΚ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

α)  Τε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ  ζπληνληζκνύ  θαη ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο 

ησλ αθαδεκατθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ινηπώλ ππεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

β)  Τε γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ εμσηεξηθήο 

αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ θαη ηνπ Ε.Σ.Δ.Π. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ησλ αξρώλ, θαηεπζύλζεσλ θαη νδεγηώλ ηεο 

Αξρήο Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (Α.ΔΙ.Π.). 

γ) Τε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

αμηνιόγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α.ΔΙ.Π.. 

δ)  Τε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αμηνιόγεζε δηαδηθαζηώλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο 

ζη) Τε δηνηθεηηθή κέξηκλα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζώπεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε εζληθέο θαη δηεζλείο ελώζεηο Παλεπηζηεκίσλ, ιίζηεο 

θαηάηαμεο Παλεπηζηεκίσλ θαη νξγαληζκνύο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. 

δ) Τελ επηκέιεηα γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ  αλαζεσξεκέλνπ / επηθαηξνπνηεκέλνπ 

εγρεηξηδίνπ πνηόηεηαο ηνπ Ε.Σ.Δ.Π. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

ε) Τελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη απεηθόληζε δεδνκέλσλ 

πνηόηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο, σο ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ιήςε 

απνθάζεσλ γηα θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

ζ) Τελ παξαθνινύζεζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Τκεκάησλ, ησλ 

Σρνιώλ, ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε ζθνπό ηελ έγθπξε θαη 

επαξθή παξνρή θαη δηάρπζε δεκόζηαο πιεξνθόξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ θαη ηε 

γεληθόηεξε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

η) Τε δηαβίβαζε ησλ ηειηθώλ εθζέζεσλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο, πηζηνπνίεζεο / 

επαλαπηζηνπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ ζηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο. 

η) Τε ηερληθή ππνζηήξημε  γηα ηε δηαζύλδεζε – δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. θαη ηεο Α.ΔΙ.Π. κε ηα πθηζηάκελα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηε ζπλερή αλάπηπμε 

ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π., όπνηε απηό θξίλεηαη ζθόπηκν. 
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ηα) Τελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ, 

εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη ινηπώλ εθδειώζεσλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. 

ηβ)  Τελ ηήξεζε θπζηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ αξρείνπ. θαζώο θαη ησλ ινηπώλ 

αξκνδηνηήησλ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, ηνλ νξγαληζκό, ηνλ 

εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ή αλαηίζεληαη από ηα αξκόδηα 

όξγαλα ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηε ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Σύκθσλα κε ην Σρέδην Οξγαληζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην Γξαθείν 

Μνλάδαο Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (εθεμήο Γξαθείν 

MO.ΔΙ.Π) ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Τκήκαηνο θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ αξκόδην 

Αληηπξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Τνπ Γξαθείνπ ΜΟ.ΔΙ.Π. πξνΐζηαηαη ππάιιεινο, κόληκνο ή κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ Ανξίζηνπ Χξόλνπ, ηνπ θιάδνπ/εηδηθόηεηαο ΠΕ Δηνηθεηηθνύ 

Οηθνλνκηθνύ ή  ελ ειιείςεη ππάιιεινο ΤΕ Δηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ ελώ πξνβιέπεηαη  

άκεζε ζηειέρσζε ηνπ Τκήκαηνο από έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππάιιειν ΠΕ Δηνηθεηηθνύ- 

Οηθνλνκηθνύ θαη έλαλ ππάιιειν ΠΕ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ηερληθή ζηήξημε ησλ  

δηαδηθαζηώλ ηνπ ΕΣΔΠ.  

 


