
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

  Επιβάλλεται οι Εκκζςεισ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ να ανταποκρίνονται ςτισ βαςικζσ 
απαιτιςεισ τθσ διαδικαςίασ που, όπωσ ορίηεται  από το  Νόμο (3374/2005) και 
επεξθγείται  ςτισ Οδθγίεσ και Ζντυπα τθσ Α.ΔΙ.Π., είναι η τεκμηριωμζνη και 
αιτιολογημζνη διαμόρφωςη γνώμησ (αυτοαξιολόγθςθ) για όλεσ τισ περιοχζσ 
δραςτθριοτιτων τθσ Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ (Στόχοι-Προγράμματα Σπουδϊν, 
Διδακτικό Ζργο, Ερευνθτικό Ζργο κλπ., βλ. το τεφχοσ Ανάλυςη Κριτηρίων Διαςφάλιςησ 
Ποιότητασ Ακαδημαϊκών Μονάδων). 

 Oι επιμζρουσ κρίςεισ, απόψεισ και γνϊμεσ που διατυπϊνονται ςτισ Εκκζςεισ 
Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ ωσ αυτοαξιολόγθςθ από τισ Ακαδθμαϊκζσ Μονάδεσ είναι 
αναγκαίο να τεκμηριώνονται επαρκώσ με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, ποςοτικά ι 
ποιοτικά, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ςτθν Ανάλυςη Κριτηρίων Διαςφάλιςησ Ποιότητασ 
Ακαδημαϊκών Μονάδων. 

 Αν δεν γίνεται αναφορά ςε κάποια από τα  ςυγκεκριμζνα Κριτήρια και τουσ Πίνακεσ 
που περιλαμβάνονται ςτθν Ζκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (Πρότυπο ςχήμα,  οι τυχόν 
παραλείψεισ να αιτιολογοφνται.  

 Επειδι υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των επιςτθμονικϊν κλάδων, είναι 
απαραίτθτο να εκτίκεται λεπτομερϊσ ςτθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ θ μζκοδοσ 
ςυλλογισ των ςτοιχείων που αφοροφν ςτισ «Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ» και ςτθν 
«Αναγνϊριςθ του Ερευνθτικοφ Ζργου» κάκε Τμιματοσ και περιλαμβάνονται ςε 
ςυγκεκριμζνουσ Πίνακεσ. Τυχόν τροποποιιςεισ ςτουσ δείκτεσ ι τα κριτιρια, που 
κρίνονται απαραίτθτεσ λόγω ιδιαιτερότθτασ του επιςτθμονικοφ κλάδου, πρζπει να 
αιτιολογοφνται. 

 Είναι ςκόπιμο ςτθν αυτοαξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου του Τμιματοσ να 
παρουςιάηεται θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε, να ςυμπεριλαμβάνονται ςυνοπτικά τα 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ από τουσ φοιτθτζσ, κακϊσ και ζνα υπόδειγμα του 
ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιείται για τον ςκοπό αυτό. 

 Για τθν υποβοικθςθ των Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων θ Α.ΔΙ.Π. ζχει ςυντάξει και 
αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «Οδηγό εφαρμογήσ τησ διαδικαςίασ Εςωτερικήσ 
Αξιολόγηςησ». Η Α.ΔΙ.Π. ζχει επίςθσ αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ το τεφχοσ  «Ζκθεςη 
Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ» (Πρότυπο Σχήμα), που είναι απαραίτητο  να 
χρηςιμοποιείται για τη τελική ςφνταξη τησ Ζκθεςησ Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ. Η 
τελικι ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ είναι αναγκαίο να ακολουκεί τισ 
οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ αυτό.   

 Η αποςτολι τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ των Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων, ςε 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, από τθν ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρφματοσ ςτθν Α.ΔΙ.Π. είναι 
αναγκαίο να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ςτοιχεία (όπωσ ο Οδθγόσ 
Σπουδϊν ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Κατάλογοσ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων των 
μελϊν του Τμιματοσ κατά τθν τελευταία πενταετία, κ.α.). 



 Επιςθμαίνεται ότι θ «Ανάλυςη Κριτηρίων Διαςφάλιςησ Ποιότητασ Ακαδημαϊκών 
Μονάδων» εξειδικεφει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για κακζνα από τα κριτιρια και 
δείκτεσ, με ςκοπό τθν υποβοικθςθ των Τμθμάτων ςτθν τεκμθριωμζνθ διαμόρφωςθ 
γνϊμθσ (αυτοαξιολόγθςθ) και τθ ςφνταξθ των Εκκζςεων Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ και 
δεν αναμζνεται να αποςταλεί ςτθν Α.ΔΙ.Π. Επιβάλλεται όμωσ να λαμβάνεται υπ’ όψθ 
από τα Τμιματα κατά τθν ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςισ τουσ για τθν 
τεκμθρίωςθ και αιτιολόγθςθ των κρίςεων αυτοξιολόγθςθσ. 

 Οι Ακαδθμαϊκζσ Μονάδεσ  μποροφν να προβοφν ςε τυχόν ανακεωριςεισ, 
ςυμπλθρϊςεισ ι βελτιϊςεισ τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ, ϊςτε αυτι να 
ανταποκρίνεται ςτα πιο πρόςφατα δεδομζνα τουσ, μζχρι τον προςδιοριςμό 
ςυγκεκριμζνθσ θμερομθνίασ διεξαγωγισ τθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ. 

 Είναι αυτονόθτο ότι θ Α.ΔΙ.Π. δεν παρεμβαίνει ςτο περιεχόμενο των Εκκζςεων 
Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ που παραλαμβάνει από τισ Ακαδθμαϊκζσ Μονάδεσ. Κατά 
ςυνζπεια, ςτθν περίπτωςθ ανακεϊρθςθσ ι ςυμπλιρωςθσ, οι Ακαδθμαϊκζσ Μονάδεσ κα 
πρζπει να αντικακιςτοφν τθν Ζκκεςι τουσ, αποςτζλλοντασ τθ  νζα, τελικι εκδοχι τθσ. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ διατθρείται θ αρχικι ςειρά προτεραιότθτασ για τον 
προγραμματιςμό τθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ. 

 

 

 

 


