ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(Σεπτέμβριος 2017-Αύγουστος 2018)

Εισαγωγή
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης και
πιστοποίησης της ποιότητας.
Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των
διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του
Ιδρύματος.
Οργανώνει και λειτουργεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του
Ιδρύματος, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ακαδημαϊκών
μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και τις διαδικασίες
εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, στο πλαίσιο των αρχών,
κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος καθώς και η δομή,
λειτουργία και αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. προσδιορίζονται στην υπ΄ αριθμ.
1/31.01.2018 απόφαση της 121ης συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 698/02.03.2018,
τ.Β΄)
To Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει
εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/is

Δράσεις
Σεπτέμβριος 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 2016-2017.
Ηλεκτρονική αξιολόγηση (30.11.2017 έως και 15.12.2017) όλων των μαθημάτων των
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, χειμερινού εξαμήνου
2017-2018 (δόθηκε παράταση έως 22.12.2017).
Μάρτιος 2018: Διανομή αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων χειμερινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
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Ηλεκτρονική αξιολόγηση (07.05.2018-26.05.2018) όλων των μαθημάτων των
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών εαρινού εξαμήνου 20172018 με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (δόθηκε παράταση μίας εβδομάδας).
Ιούλιος 2018: Ηλεκτρονική καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων εαρινού
εξαμήνου 2017-2018 στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π..
Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της αξιολόγησης μαθημάτων του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και σύνταξη σχετικής αναφοράς.
Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των απογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 και ενημέρωση των τμημάτων και των Π.Μ.Σ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π, από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, συνέταξε σχέδιο Κανονισμού
Θερινών Σχολείων, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στην 119η Συνεδρίασή της
(απόφαση 3 / 09.01.2018).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π, από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, συνέταξε σχέδιο Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/17, προς διευκόλυνση
των Τμημάτων. Τα σχέδια Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των εννέα (9)
Τμημάτων ελέγχθηκαν ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη
το νομοθετικό πλαίσιο, και εστάλησαν στη Σύγκλητο για έγκριση (121η Συνεδρίαση,
31/01/2018).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, υπέβαλε, προς έγκριση στη Σύγκλητο,
την εισήγησή της για την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ.
«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων». (συνεδρίαση της Συγκλήτου
της 31ης Ιανουαρίου 2018).
Αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ιστότοπου της ΜΟ.ΔΙ.Π..

Καταχώρηση δεδομένων ποιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα της
ΑΔΙΠ (ΟΠΕΣΠ)
Στις 30/11/2017 η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με επιστολή της,
ενημερώνει τους Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων, Διευθυντές ΠΜΣ, Μέλη ΟΜΕΑ
και τις γραμματείες των Τμημάτων και των ΠΜΣ για την καταχώριση δεδομένων
ποιότητας (ακαδημ. έτους 2015-16) στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ
ενώ παράλληλα ζητείται από τα Τμήματα να υποδείξουν 2 στελέχη των γραμματειών
τα οποία θα έχουν πρόσβαση στο ΟΠΕΣΠ για την καταχώριση των δεδομένων. Για την
άντληση των δεδομένων ποιότητας που αφορούν στο Ίδρυμα εστάλησαν επιστολές
στις κεντρικές υπηρεσίες και η καταχώρησή τους έγινε από τη γραμματεία της
ΜΟ.ΔΙ.Π. Η αναφορά του Ιδρύματος, για το 2015-2016, υποβλήθηκε στις 27/02/2018.
Καθ΄ όλο το διάστημα συλλογής και καταχώρησης των δεδομένων στο ΟΠΕΣΠ υπήρξε
αδιάλειπτη επικοινωνία με τα Τμήματα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την ΑΔΙΠ για
τον έλεγχο και διόρθωση των στοιχείων.
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Το Μάρτιο του 2018 η ΜΟ.ΔΙ.Π. ζητεί από τις γραμματείες των Τμημάτων να
καταχωρήσουν στοιχεία στο ΟΠΕΣΠ και για το 2016-17, ενώ παράλληλα
συγκεντρώνει για την ίδια περίοδο τα αντίστοιχα δεδομένα από τις κεντρικές υπηρεσίες
(υποβολή αναφοράς 22/06/2018).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. απευθύνει επιστολή προς τον ΕΛΚΕ δίνοντας διευκρινήσεις για τον τρόπο
καταγραφής και παρουσίασης των ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος
σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί στο ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ και
προτείνει αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ για τη διευκόλυνση της
συλλογής δεδομένων.

Ίδρυση/επανίδρυση Προγραμμάτων
(εφαρμογή του ν.4485/2017)

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Απόφαση 13 /23.01.2018 Συνεδρίαση 3η)
ορίστηκε η διαδικασία ελέγχου αιτήσεων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
από το Τμήμα Σπουδών και τη ΜΟ.ΔΙ.Π..
Δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος για τα έγγραφα
που θα περιλαμβάνει ο φάκελος ίδρυσης/επανίδρυσης των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τα πρότυπα των εγγράφων (Σχέδιο απόφασης
ίδρυσης/επανίδρυσης ΠΜΣ, εισηγητική έκθεση, μελέτη σκοπιμότητας και
βιωσιμότητας, Προϋπολογισμός, Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Κανονισμός
ΠΜΣ).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, κατόπιν ελέγχου όλων των εγγράφων,
υπέβαλε στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, την εισήγησή της για την
ίδρυση/επανίδρυση των κάτωθι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:












Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτική
Πολιτική : Σχεδιασμός , Ανάπτυξη και Διοίκηση» του Τμήματος Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική
Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Επανίδρυση
του
Διιδρυματικού
Διατμηματικού
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
‘’Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και
Αυτοδιοίκηση’’ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’ Παγκόσμιες
Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων’’ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Διακυβέρνηση
και Δημόσιες Πολιτικές΄΄ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Μεσογειακές
Σπουδές΄΄ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Αρχαία και Νέα
Ελληνική Φιλολογία’’ του Τμήματος Φιλολογίας.
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Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο
Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολογίας.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Σύγχρονες
Ασύρματες
Επικοινωνίες’’
του
Τμήματος
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
‘’Επιστήμη
Υπολογιστών’’ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Επανίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, με τίτλο «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και
Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications».
Επανίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τίτλο «Επιστήμη
Δεδομένων».
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Master of Science (MSc) in Sport
Management) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές,
Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση
Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)»/ «Master of
Science in Sport Management and Organization of sport activities for people
with disabilities».
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες
στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts
in Education and Lifelong Learning».
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Θέατρο και Κοινωνία:
Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική’’ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
Επανίδρυση 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»/«Modern and Contemporary History: New
considerations and perspectives».
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Cultural Heritage Materials and
Technologies - CultTech» ως Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ), σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Οικονομία
Άμυνα και Ασφάλεια’’ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
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Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Οργάνωση και
Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων΄΄
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Διαδικασία Πιστοποίησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών αλλά και των Τμημάτων για την 1η πρόσκληση
της ΑΔΙΠ (αριθμ. πρωτ. 4900/19.01.2018) προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας να υποβάλουν προτάσεις για:
α. την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)
β. την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που
προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.
Προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης ΠΠΣ
Στις 27/3/2018 στην 124η Συνεδρίαση Συγκλήτου ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης που
προΐσταται της ΜΟ.ΔΙ.Π. ενημερώνουν το σώμα για τις διαδικασίες πιστοποίησης των
ΠΠΣ και προτρέπουν τους Προέδρους των Τμημάτων να υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π.
τις προτάσεις πιστοποίησης.
Στις 28/3/2018 η ΜΟ.ΔΙ.Π. ενημερώνει εγγράφως, με επιστολή υπογεγραμμένη από
τον Πρύτανη, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις διαδικασίες πιστοποίησης ΠΠΣ και
προτρέπει τα Τμήματα να θεσμοθετήσουν Ακαδημαϊκούς Συμβούλους φοιτητών και
διαδικασίες επιβράβευσης φοιτητών, να καταρτίσουν Κανονισμούς Πρακτικής
Άσκησης, Κινητικότητας και Εκπόνησης Διπλωματικών Πτυχιακών Εργασιών όπου
δεν υπάρχουν. Παράλληλα τα Τμήματα καλούνται να διαμορφώσουν Πολιτική
Ποιότητας.
Στις 27/05/2018 η ΜΟ.ΔΙ.Π. (μετά από συμμετοχή της στην ημερίδα που διοργάνωσε
η ΑΔΙΠ ) ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή του ΕΣΔΠ και για τις
διαδικασίες και τις διεργασίες που θα περιλαμβάνονται στα εγχειρίδιο ποιότητας και
τον τρόπο υλοποίησής τους.
Την 01/06/2018, με επιστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π., δίνονται κατευθύνσεις στα Τμήματα για
τη διαμόρφωση νέων οδηγών σπουδών, όπου θα περιλαμβάνονται οι νέοι κανονισμοί
και τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων.
Στις 05/06/2018 η ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετέχει στην 128η Συνεδρίαση Συγκλήτου και
ενημερώνει τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους των Τμημάτων
για τις καλές πρακτικές ελέγχου της αναθεώρησης των ΠΠΣ. Σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση της Συγκλήτου, τα Τμήματα καλούνται να συγκροτήσουν, εάν δεν έχουν,
Επιτροπές Προγράμματος Σπουδών, Έρευνας, Πρακτικής Άσκησης, Διεθνοποίησης –
Erasmus, οι οποίες θα αναλάβουν τον έλεγχο των σχετικών πυλώνων της πολιτικής
ποιότητας (εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική άσκηση – διεθνοποίηση) και θα παράγουν
αναφορές που θα υποβάλλονται κατ’ έτος στην ΟΜΕΑ ώστε να αποτυπώνεται η
επίδοση του Τμήματος στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης.
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Στις 10/07/2018 συμπληρώθηκαν οι κατάλογοι ευρημάτων από τους αρμόδιους
αξιολογητές της ΜΟ.ΔΙ.Π..
Ο έλεγχος των προτάσεων των Τμημάτων για Πιστοποίηση των ΠΠΣ ολοκληρώθηκε
στις 16/07/2018, όταν σε ειδική συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. λήφθηκαν οι σχετικές
αποφάσεις για την εσωτερική αξιολόγηση των ΠΠΣ. Οκτώ από τα 9 Τμήματα του
Πανεπιστημίου υπέβαλλαν πλήρεις φακέλους. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών το οποίο δεν υπέβαλλε έγκαιρα τα ζητούμενα παραρτήματα
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διεξαγωγή ελέγχου της πρότασης από τη
ΜΟ.ΔΙ.Π..
Οι προτάσεις των Τμημάτων εστάλησαν στην ΑΔΙΠ στις 20/07/2018, που ήταν και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Η πρόταση του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών εστάλη μαζί με τους φακέλους των υπόλοιπων Τμημάτων με τη σημείωση
ότι με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος τα παραρτήματα θα υποβληθούν άμεσα.
Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των Τμημάτων για την υποβολή προτάσεων
πιστοποίησης ΠΠΣ η ΜΟ.ΔΙ.Π. βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη της
ΑΔΙΠ για την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση προβλημάτων που προέκυπταν.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην υποστήριξη της Ο.ΜΕ.Α.
κάθε Τμήματος για τη σύνταξη της πρότασης πιστοποίησης του ΠΠΣ του.
Υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ οι προτάσεις πιστοποίησης των κάτωθι ΠΠΣ:
1. ΠΠΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2. ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών
3. ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας
4. ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
5. ΠΠΣ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
6. ΠΠΣ Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
7. ΠΠΣ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
8. ΠΠΣ Τμήματος Νοσηλευτικής
9. ΠΠΣ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Προετοιμασία για την υποβολή πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ
Δημοσίευση σε ΦΕΚ της δομής και λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 698/02.03.2018,
τ.Β΄).
Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας (οδηγός εφαρμογής του ΕΣΔΠ) από τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/19.07.2018 απόφαση της 132ης συνεδρίασης Συγκλήτου.
H πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος διαμορφώθηκε μετά από σειρά συναντήσεων των
Πρυτανικών αρχών με εκπροσώπους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού
(Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Κοσμήτορες,
Προέδρους Τμημάτων,) και συζήτηση στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος
(Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο). Το κείμενο της πολιτικής ποιότητας του
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Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 2/19.07.2018 απόφαση της
132ης συνεδρίασης Συγκλήτου.
Ο φάκελος πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
υπεβλήθη στην ΑΔΙΠ στις 20/07/2018 και περιελάμβανε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα
του προτύπου της ΑΔΙΠ. Η σύνταξη του φακέλου πραγματοποιήθηκε σε στενή
συνεργασία της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τις Πρυτανικές Αρχές, τις κεντρικές υπηρεσίες του
Ιδρύματος και λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στις 12/09/2018 έγινε
επανυποβολή του φακέλου της πρότασης με βάση τις υποδείξεις της ΑΔΙΠ.

Συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 1η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 08/05/2018.
 2η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 29/05/2018.
 3η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 15/06/2018.
 4η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 25/06/2018.
 5η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 02/07/2018.
 6η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 10/07/2018.
 7η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 16/07/2018.
 8η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2017-2018, στις 19/07/2018.
Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε Ημερίδες/Συναντήσεις Εργασίας
 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.
 Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π., έπειτα από πρόσκληση της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), στην
ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή ΕΣΔΠ – Πρότυπο Εγχειρίδιο Ποιότητας», στις 2505-2018 στο ΕΚΠΑ.
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