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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(Σεπτέμβριος 2016-Αύγουστος 2017) 

 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εξέτασαν τον φάκελο  ίδρυσης 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου , με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και 

προοπτικές» και συνέταξαν θετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο. 

 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων στη Μονάδα 

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

2016-2017. 

 Καταχώρηση, από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος, των 

επιστημονικών δημοσιεύσεών του και στοιχείων για την αναγνώριση του 

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

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Σχετικά συντάχθηκε συνοπτικό κείμενο οδηγιών, 

συμπληρωματικά με τις ήδη δημοσιοποιηθείσες οδηγίες στον οδηγό 

εφαρμογής, ώστε να υπάρχει μία ευσύνοπτη αναφορά για το ακαδημαϊκό 

προσωπικό του Ιδρύματος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων. 

 Επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των υποψηφίων 

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

για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εξέτασαν τον φάκελο ίδρυσης 

του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  

με το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας Κύπρου 

με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και συνέταξαν εισήγηση προς τη Σύγκλητο. 

 Συλλογή στατιστικών στοιχείων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για τα 

προγράμματα σπουδών και των τριών κύκλων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, 

διδακτορικά Π.Σ.) και αποστολή τους στην Α.ΔΙ.Π. 

 Υλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με την ένταξη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στο σύστημα διεθνούς κατάταξης U-Multirank: Συλλογή και 

επεξεργασία στοιχείων από τα Τμήματα και τις κεντρικές Υπηρεσίες του 

Ιδρύματος.  

 Συλλογή των ετήσιων απογραφικών εκθέσεων των Τμημάτων ακαδημαϊκού 

έτους 2015-2016. 

 Διεξαγωγή ηλεκτρονικής αξιολόγησης (24.11.2016-09.12.2016) όλων των 

μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
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χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 με το  ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (δόθηκε παράταση έως τις 16.12.2016).  

 Κατάθεση απολογισμού δράσεων του Τομέα Διασφάλισης Ποιότητας προς τον 

Πρύτανη κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015-Αυγούστου 2016. 

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

τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη 

και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. 

 Ευγενική υπενθύμιση στα Τμήματα για την αποστολή των ετήσιων 

απογραφικών εκθέσεων τους ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. 

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

τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών των Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση και 

Δημόσιες Πολιτικές», «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», 

«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία». 

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

Σύγκλητο, την εισήγησή της σχετικά με την Ίδρυση Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο ‘’Βυζαντινός 

Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό΄΄. 

 Συμμετοχή, από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, στη διαδικασία συλλογής κι 

επεξεργασίας των εκπαιδευτικών ευκαιριών του Ιδρύματός μας προκειμένου 

για τη διαμόρφωση του Μητρώου Προσόντων (Τίτλων Σπουδών) που 

χορηγούνται μέσω της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης της Εθνικής 

Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ). 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση/καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων 

χειμερινού εξαμήνου 2016-2017, 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, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών). 

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

Σύγκλητο, τα έγγραφα που αφορούν στην έγκριση του Ειδικού Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας του Erasmus Mundus Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο "Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/Sports, Ethics and 

Integrity’’ μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (University of 

Peloponnese), του Πανεπιστημίου Swansea, του Πανεπιστημίου Charles, του 

Πανεπιστημίου Pompeu Fabra, του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg και του 

Καθολικού Πανεπιστημίου της Leuven.  

 Διανομή αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων χειμερινού 

εξαμήνου 2016-2017 στους διδάσκοντες. 

 Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της αξιολόγησης μαθημάτων 

χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 και σύνταξη σχετικής αναφοράς. 
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 Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε, προς έγκριση στη 

Σύγκλητο, την αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με τίτλο 

«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου 

Μάθηση. 

 Ηλεκτρονική αξιολόγηση (25.04.2017-10.05.2017) όλων των μαθημάτων των 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών εαρινού 

εξαμήνου 2016-2017 με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

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

Σύγκλητο, την εισήγησή της για την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών  με τίτλο: «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια/Economics, Defence and 

Security» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση/καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων 

εαρινού εξαμήνου 2016-2017, από τους διδάσκοντες, μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Διανομή αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων, εαρινού 

εξαμήνου 2016-2017, στους διδάσκοντες. 

 Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της αξιολόγησης μαθημάτων εαρινού 

εξαμήνου 2016-2017 και σύνταξη σχετικής αναφοράς. 

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

Σύγκλητο, την εισήγησή της για την τροποποίηση του Δι-ιδρυματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων/Data 

Science»  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών. 

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

Σύγκλητο, την εισήγησή της για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας 

και του Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και 

Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών. 

 Καταχώρηση, από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος, των 

επιστημονικών δημοσιεύσεών του και στοιχείων για την αναγνώριση του 

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

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

 Ηλεκτρονική αξιολόγηση (30.11.2017-15.12.2017) όλων των μαθημάτων των 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών χειμερινού 

εξαμήνου 2017-2018 με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (δόθηκε 

παράταση έως τις 22/12/2017). 

 Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την έναρξη της εισαγωγής 

δεδομένων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας της Α.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο της 

υποστήριξης των διαδικασιών Πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων. 
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 Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των απογραφικών δελτίων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και ενημέρωση των τμημάτων και των Π.Μ.Σ. 

Για όλα τα προαναφερθέντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που 

εισηγήθηκε η ΜΟ.ΔΙ.Π (από κοινού με το Τμήμα Σπουδών) στη Σύγκλητο 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.. Επίσης υπήρξε συχνή επικοινωνία με το Τμήμα του Υπουργείο Παιδείας για 

θέματα που αφορούσαν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου της ΜΟ.ΔΙ.Π..  

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε Ημερίδες/Συναντήσεις Εργασίας 

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο  Κεντρικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα 

“Modernisation of Higher Education in Greece: Society, Economy, 

Democratisation” την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016. 

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην ημερίδα με θέμα: "Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τρέχουσα Κατάσταση και Προοπτικές" η οποία 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στο αμφιθέατρο της Σχολής 

Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη με προσκεκλημένο τον 

Υπουργό Παιδείας Κων/νο Γαβρόγλου. 

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. στη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η ΑΔΙΠ με θέμα: 

‘’Αποτίμηση και προγραμματισμός δράσεων διασφάλισης ποιότητας’’, στην 

Αθήνα, στις 21/03/2017. 

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π., έπειτα από πρόσκληση της Αρχής Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σε ενημερωτική 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Α.ΔΙ.Π., στις 15.11.2017, με θέμα 

«Πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των 

Προγραμμάτων Σπουδών». Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τη διαδικασία της 

πιστοποίησης από την κ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της Α.ΔΙ.Π. και τον κ. 

Νικόλαο Γεωργιάδη, στέλεχος της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Τεκμηρίωσης. 

 

 


