
 
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

(Σεπτέμβριος 2015-Αύγουστος 2016) 

 

Σεπτέμβριος 2015 

 Ζητήθηκαν τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας των προπτυχιακών και  

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών χειμερινού εξαμήνου 2015-2016. 

 Παραχωρήθηκε στην Ομάδα Έργου του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. 

η δυνατότητα ανάρτησης υλικού στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Οκτώβριος 2015 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε, προς έγκριση στη 

Σύγκλητο την Ίδρυση του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ηθική Φιλοσοφία» του Τμήματος 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Φιλοσοφίας- 

Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 7949/01.10.2015) το οποίο  εγκρίθηκε στη 

συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π 

 Επεξεργασία και επικαιροποίηση υλικού παρουσίασης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Κίνα 

 Συμμετοχή της γραμματέως της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην ημερίδα με θέμα ΄΄ 

Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου’’ (29.10.2015) 

 

Νοέμβριος 2015 

 Συλλογή των ετήσιων απογραφικών εκθέσεων των Τμημάτων ακαδημαϊκού 

έτους 2014-2015 

 Αποστολή προσκλήσεων για την εκλογή εκπροσώπου προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων στη Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016 



 Κατάθεση απολογισμού δράσεων του Τομέα Διασφάλισης Ποιότητας προς τον 

Πρύτανη κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014-Αυγούστου 2015 

 Υπεβλήθη ερώτημα στην Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. αναφορικά με τη δυνατότητα 

αξιολόγησης των μαθημάτων/διδασκόντων του χειμερινού εξαμήνου 2015-

2016  από τους φοιτητές με το νέο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε προς έγκριση στη 

Σύγκλητο το αίτημα αναμόρφωσης του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά 

με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» 

 Συμμετοχή της γραμματέως της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο 1ο σεμινάριο εκπαίδευσης για το 

νέο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Δεκέμβριος 2015 

 Διεξαγωγή εκλογών (10.12.2015) για την ανάδειξη εκπροσώπου των Υποψήφιων 

Διδακτόρων στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος για 

το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

 Ηλεκτρονική αξιολόγηση (14.12.2014-21.12.2014) όλων των μαθημάτων των 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών χειμερινού 

εξαμήνου 2015-2016 με το νέο, ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Συμμετοχή της γραμματέως της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο 2ο σεμινάριο εκπαίδευσης για το 

νέο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Ιανουάριος 2016 

 Αποστολή υπόμνησης στα Τμήματα που δεν υπέβαλαν την ετήσια απογραφική 

τους έκθεση για το 2014-2015 

 Υποβοήθηση του Τμήματος Σπουδών στη συγκέντρωση στοιχείων για τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν/τροποποίηθηκαν το 2015 

προκειμένου να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας  

 

Φεβρουάριος 2016 



 Αποστολή στην Α.ΔΙ.Π. της Αναθεωρημένης Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 Αποδοχή της Αναθεωρημένης Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Έκθεσης από την 

ΑΔΙΠ (Αριθμ.. πρωτ. 247/15-02-16) 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση/καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων 

χειμερινού εξαμήνου 2015-2016, από τους διδάσκοντες, μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Συνεχής και αδιάλειπτη επικοινωνία με τους διδάσκοντες μέσω ενημερωτικών 

emails και τηλ/κής επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν 

από τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων (σε συνεργασία με τον κ. 

Κων/νο Βασιλάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών) 

 Διανομή αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων χειμερινού 

εξαμήνου 2015-2016 στους διδάσκοντες 

 Αποστολή υπόμνησης στους διδάσκοντες σχετικά με τη συμπλήρωση των 

απογραφικών δελτίων για τα μαθήματα που διδάχτηκαν το χειμερινό εξάμηνο 

2015-2016 

 Τροποποίηση από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας ώστε να μην είναι 

υποχρεωτικές οι απαντήσεις σε κάποια πεδία/ερωτήματα 

 Παράταση προθεσμίας συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων από τους 

διδάσκοντες για τα μαθήματα που διδάχθηκαν το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 

 Προέλεγχος φακέλου του μεταπτυχιακού προγράμματος MAISI (Master of Arts 

in Sport Ethics and Integrity) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού σε συνεργασία με άλλα 5 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: (1) Swansea 

University, (2) Katholieke Universiteit Leuven, (3) Charles University in Prague, (4) 

University Pompeu Fabra Barcelona, and (5) Johannes Gutenberg-Universitat Mainz  

στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS PLUS.  

 

Μάρτιος 2016 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε προς έγκριση στη 

Σύγκλητο το αίτημα αναμόρφωσης του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού 

ΠΜΣ με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 



 Συνάντηση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Κόρινθο (03.03.2016) με θέμα την 

επικείμενη αξιολόγηση του Ιδρύματος από ομάδα εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων.  

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε, προς έγκριση στη 

Σύγκλητο, την εισήγησή της για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Κινδύνων» [Risk Management] 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Έγκριση Αναθεωρημένης Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης από το Συμβούλιο του 

Ιδρύματος  (23.03.2016, συνεδρίαση 26η). 

 Συνάντηση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές 

Πρύτανη και τους προϊσταμένους των Κεντρικών Υπηρεσιών στα γραφεία 

Πρυτανείας στην Τρίπολη (29.03.2016) με θέμα την επικείμενη αξιολόγηση του 

Ιδρύματος από ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.  

 Εστάλη, σε συνεργασία με τον κ. Βασιλάκη, σε όλα τα Τμήματα, κατάλογος των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2015-

2016 για τα οποία δεν έχει γίνει συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου από τους 

διδάσκοντες με την υπόμνηση να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αυτή. 

 Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος 

ζητήθηκαν από τα Τμήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό τους τα εξής 

στοιχεία: 

α)Καταχώρηση, από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος, των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων του και στοιχείων για την αναγνώριση του 

επιστημονικού του έργου στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

β)Καταγραφή των ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων και των βασικών τους 

στοιχείων (φορέας χρηματοδότησης, ύψους προϋπολογισμού για το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διάρκεια έργου) στα οποία 

συμμετέχουν/συμμετείχαν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων 

και τα οποία εντάχθηκαν στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

γ)Καταγραφή συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Τμημάτων και 

φορέων (Πανεπιστημίων, φορέων δημοσίου, επιχειρήσεων κλπ) της Ελλάδας και 

του εξωτερικού εντός θεσμικού πλαισίου (ερευνητικών έργων, συμφώνων 

συνεργασίας, συμμετοχών σε Πανεπιστημιακά προγράμματα εταιρειών κλπ)  

δ)Επικαιροποίηση και ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων των 

αναλυτικών Οδηγών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, στην ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα 

ε)Ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων επικαιροποιημένων βιογραφικών 

σημειωμάτων όλων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα. 



στ)Συνοπτικές παρουσιάσεις των Τμημάτων στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα. 

ζ)Καταγραφή διαδικασιών παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων των 

Τμημάτων. 

 Συνεχής παρακολούθηση εκκρεμοτήτων των Τμημάτων και Κεντρικών 

Υπηρεσιών του Ιδρύματος  που αφορούν τη συλλογή στοιχείων για την 

εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου 

 Συνεχής επικοινωνία με τα Τμήματα και Υπηρεσίες μέσω επιστολών, 

ενημερωτικών emails και τηλ/κής επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων που 

ανακύπτουν από τη συλλογή στοιχείων 

 Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών συγκέντρωσης όλων των 

απαραίτητων στοιχείων για την Έξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος 

 Εστάλη, σε συνεργασία με τον κ. Βασιλάκη, σε όλα τα Τμήματα, αρχείο με την 

πρόοδο της καταχώρησης στοιχείων που αφορούν στις δημοσιεύσεις, στην 

αναγνώριση του επιστημονικού έργου, στις συμμετοχές σε ερευνητικά-

αναπτυξιακά έργα, στις συνεργασίες με κοινωνικούς-πολιτιστικούς-

παραγωγικούς φορείς με την υπόμνηση να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία 

εισαγωγής των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

 

Απρίλιος 2016 

 Διαμόρφωση του προγράμματος συναντήσεων με την Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. και ενημέρωση όλων των 

συμμετεχόντων 

 Το πρόγραμμα περιελάμβανε συναντήσεις με τον Πρύτανη και τους 

Αναπληρωτές Πρύτανη, τα μέλη της ΜΟ.ΔΙΠ., τον Πρόεδρο και τα μέλη του 

Συμβουλίου, τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους, τα μέλη ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων, 

τους προϊσταμένους διοικητικών υπηρεσιών, τους εκπροσώπους προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών φοιτητών, τους εκπροσώπους υποψηφίων διδακτόρων και 

αποφοίτων, τους εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων. 

 Πραγματοποίηση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος : 11/04/2016 έως 14/04/2016 

 Χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής σε άτομα που συμμετείχαν στην Εξωτερική 

Αξιολόγηση του Ιδρύματος 

 Ηλεκτρονική αξιολόγηση (14.12.2014-21.12.2014) όλων των μαθημάτων των 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών εαρινού 

εξαμήνου 2015-2016 με το νέο, ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 



Μάιος 2016 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εισηγήθηκε στη Σύγκλητο 

την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»  

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εισηγήθηκε στη Σύγκλητο 

την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές /Space Science, Technologies 

and Applications» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εισηγήθηκε στη Σύγκλητο 

την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών » του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών   

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εισηγήθηκε στη Σύγκλητο την 

Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  στα 

"Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά/ Computational Finance" του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών  και του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Ενημέρωση της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη σύνθεση των ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης) των Τμημάτων 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, απέστειλε προς έγκριση  στη 

Σύγκλητο τον Κανονισμό Σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.  

 Έλεγχος φακέλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  

“Φροντίδα Ηλικιωμένων/Eldercare “ μεταξύ του Τμήματος Νοσηλευτικής και της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου της Κύπρου 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εισηγήθηκε στη Σύγκλητο την 

Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

“Δημόκριτος” με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DATA SCIENCE» 

 Παραλαβή από την Α.ΔΙ.Π. του Σχεδίου της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης 

και υποβολή παρατηρήσεων από την ΜΟ.ΔΙ.Π. 



 Ζητήθηκαν από κοινού με το Τμήμα Σπουδών τα επικαιροποιημένα 

Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος 

  

Ιούνιος 2016 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση/καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων 

εαρινού εξαμήνου 2015-2016, από τους διδάσκοντες, μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Παραλαβή της τελικής Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και ανάρτησή της 

στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε, προς έγκριση στη 

Σύγκλητο, την εισήγησή της για την Ίδρυση Κοινού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία» 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε προς έγκριση στη 

Σύγκλητο  την αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Οργάνωση και/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»  

του Τμήματος Οργάνωση και Διαχείρισης Αθλητισμού 

 

Ιούλιος – Αύγουστος 2016 

 Διανομή αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων εαρινού 

εξαμήνου 2015-2016 στους διδάσκοντες 

 Εστάλη, σε συνεργασία με τον κ. Βασιλάκη, σε όλα τα Τμήματα, κατάλογος των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2015-2016 

για τα οποία δεν έχει γίνει συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου από τους 

διδάσκοντες με την υπόμνηση να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αυτή. 

 Συνεχής επικοινωνία με τους διδάσκοντες μέσω ενημερωτικών emails και 

τηλ/κής επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από τη 

συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων (σε συνεργασία με τον κ. Κων/νο 

Βασιλάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών) 

 Συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

σχεδίου «Εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

(Modernization of Higher Education in Greece – MOHE) 

  Έλεγχος του φακέλου του Δι-ιδρυματικού-Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



ΠΟΛΙΤΩΝ" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της 

Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Έλεγχος του φακέλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε προς έγκριση στη 

Σύγκλητο το αίτημα τροποποίησης του Προγράμματος Σπουδών του Κοινού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχολική 

Ψυχολογία» 

Για όλα τα προαναφερθέντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που 

εισηγήθηκε η ΜΟ.ΔΙ.Π στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης έγινε: 

Ενδελεχής έλεγχος όλων των εγγράφων που αφορούν προτάσεις Π.Μ.Σ. (Ειδικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Σχέδιο Ιδρυτικής Απόφασης, Πρόγραμμα Σπουδών, 

Κανονισμός Σπουδών) ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό τους.  

Υπήρξε συστηματική επικοινωνία με τα Τμήματα προκειμένου να γίνουν 

αλλαγές και διορθώσεις στα έγγραφα λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει όλα τα Π.Μ.Σ. και τις εγκυκλίους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης 

υπήρξε συχνή επικοινωνία με την ΑΔΙΠ για θέματα που αφορούσαν τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.  

 

Ενημέρωση/καλλιέργεια εξωστρέφειας για διαδικασίες Διασφάλισης 

Ποιότητας  

• Συμμετοχή, μετά από πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Επίκ. Καθηγήτριας κ. Παναγιώτας Παπαδιαμαντάκη και της γραμματέως 

της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Ανθούλας Παπαπορφυρίου στο επιτόπιο εργαστήριο (in situ 

workshop) που διεξήχθη στην Αθήνα στις 18-04-1016, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα (Modernization of Higher Education in Greece – MOHE)»   

 


