ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(Σεπτέμβριος 2018-Αύγουστος 2019)

Εισαγωγή
Ο απολογισμός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου συντάσσεται σε ετήσια βάση, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014,
στοχεύοντας στην πλήρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δράσεις
της, ως κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης και πιστοποίησης
της ποιότητας του Ιδρύματος. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση
και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του
Ιδρύματος, στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης των
υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.
Ο απολογισμός των δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. αφορά σε μία συνοπτική αλλά και συνάμα
περιεκτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό
έτος.

Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
των άρθρων 13, παρ.2 εδ. ιβ και 83, παρ.5 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.
Α΄/04.08.2017) και το υπ’ αριθμ. 5103/16.07.2018 έγγραφο της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), αποφάσισε (απόφαση 8 / 19.07.2018 Συνεδρίαση 132η) την
ανασυγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Αστέριος Τσιάρας , Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής: Βασιλάκης
Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής:
Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού
Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Παπαδιαμαντάκη
Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Εκπρόσωπος Σχολής Καλών Τεχνών: Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών:
Καραβία Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
Εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ: Δημητρόπουλος Παναγιώτης
Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ : Γιωννά Βασιλική
Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού: Παπαστρατάκου Άννα
Χρέη γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. εκτελεί η Ανθούλα Παπαπορφυρίου, μόνιμη
υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Δράσεις
Σεπτέμβριος 2018: Διανομή αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων εαρινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Σεπτέμβριος 2018: 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 2017-2018.
Οκτώβριος-Νοέμβριος 2018: Συνεχής επικοινωνία με τα Τμήματα και Υπηρεσίες μέσω
επιστολών, ενημερωτικών emails και τηλ/κής επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων
που ανέκυψαν από τη συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων στο ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ
(λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση των δεδομένων).
Ηλεκτρονική αξιολόγηση (03.12.2018 έως και 04.12.2018) όλων των μαθημάτων των
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, χειμερινού εξαμήνου
2018-2019 (δόθηκε παράταση έως 23.12.2018).
Δεκέμβριος 2018: Εστάλησαν σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος τα στατιστικά
δεδομένα των απογραφικών δελτίων μαθημάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018.
Δεκέμβριος 2018-Ιανουάριος 2019: Συλλογή και καταχώρηση δεδομένων στο
Ο.Π.Ε.Σ.Π της Α.ΔΙ.Π., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ημερολογιακό 2018). Για
διευκόλυνση των Τμημάτων συντάχθηκε έγγραφο με οδηγίες-διευκρινήσεις για
συγκεκριμένους κωδικούς/ πεδία του ΟΠΕΣΠ προς αποφυγή σφαλμάτων.
Ιανουάριος 2019: Αποστολή σε όλα τα Τμήματα στατιστικών στοιχείων που αφορούν
σε δηλώσεις, συμμετοχές και βαθμολογίες για τις εξεταστικές περιόδους 2013-2014
έως 2017-2018.
Υποβολή αιτήματος ακύρωσης της προγραμματισμένης επίσκεψης της Επιτροπής
Πιστοποίησης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λόγω της επικείμενης
συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το οποίο
έγινε αποδεκτό από την ΑΔΙΠ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Αποστολή σε κάθε Τμήμα, ξεχωριστά, επικαιροποιημένων
αναφορών των ΠΠΣ (και των αντίστοιχων Τμημάτων) για το 2015-2016 και 2016-2017
(από ΑΔΙΠ) και υποβοήθηση των Τμημάτων ως προς τον έλεγχο των τιμών των

δεικτών. Σε συνεργασία με τα στελέχη της ΑΔΙΠ διορθώθηκαν αντίστοιχα τα δεδομένα
ποιότητας.
Μάρτιος 2019: Διανομή αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων χειμερινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
Απρίλιος 2019: Συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων για αλλοδαπούς φοιτητές σε
Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και αποστολή τους στην ΑΔΙΠ.
Ηλεκτρονική αξιολόγηση (31/05/2019 έως και 14/06/2019) όλων των μαθημάτων των
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, εαρινού εξαμήνου
2018-2019.
Μάιος 2019: Η ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, εισηγήθηκαν στη
Σύγκλητο διαδικασία ελέγχου των ειδικών προγραμμάτων σπουδών παιδαγωγικής
και διδακτικής επάρκειας ή προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που χορηγούν
βεβαιώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
Έλεγχος της ΜΟ.ΔΙ.Π., από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, των εγγράφων του Θερινού
Σχολείου με τίτλο: MY.SPE.AR. Field School του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών.
Ιούλιος 2019: Ηλεκτρονική καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων εαρινού
εξαμήνου 2018-2019 στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Συνεχής επικοινωνία
με τους διδάσκοντες μέσω ενημερωτικών emails και τηλ/κής επικοινωνίας για επίλυση
προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων (με τη
συμβολή του κ. Κων/νου Βασιλάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π.)
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. των Εκθέσεων Πιστοποίησης των ΠΠΣ και
των αντίστοιχων αποφάσεων του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της αξιολόγησης μαθημάτων του
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και σύνταξη σχετικής αναφοράς.
Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των απογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 και ενημέρωση των τμημάτων και των Π.Μ.Σ.

Συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 1η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2018-2019, στις 29/10/2018.
 2η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2018-2019, στις 12/11/2018.
 3η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2018-2019, στις 21/01/2019.
 4η συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδ.
έτος 2018-2019, στις 10/06/2019.

Πιστοποίηση Εσωτερικού
(ΕΣΔΠ) Ιδρύματος

Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας

Η πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατατέθηκε στην ΑΔΙΠ κατά το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (20/07/2018) μετά από σχετική πρόσκληση της Αρχής.
Η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ διενεργήθηκε από την ΑΔΙΠ, με βάση συγκεκριμένα,
προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά
και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες
Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ESG 2015).
Η διαδικασία της πιστοποίησης του ΕΣΔΠ πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό
διάστημα από 29/10/2018 έως 04/11/2018 στα γραφεία της Πρυτανείας στην Τρίπολη,
από πενταμελή Επιτροπή, υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στις 09/11/2018
παρελήφθη από την Α.ΔΙ.Π. το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
εν συνεχεία ακολούθησε η υποβολή παρατηρήσεων από την ΜΟ.ΔΙ.Π.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π., σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές, τις διοικητικές υπηρεσίες του
Ιδρύματος και την ΑΔΙΠ, επιμελήθηκε την οργάνωση της επίσκεψης της Επιτροπής
πιστοποίησης και συγκεκριμένα συνέταξε το πρόγραμμα της επιτόπιας επίσκεψης,
ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες (ανά συνεδρία), μερίμνησε για την παρουσία
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, αποφοίτων καθώς και
εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων. Επιπλέον προσκομίστηκαν στην Επιτροπή
Πιστοποίησης όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της
επιτόπιας επίσκεψης.
Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 72η /26.11.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τη
χορήγηση πιστοποίησης στο ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με διάρκεια
ισχύος τεσσάρων (4) ετών, από 26.11.2018 έως και 25.11.2022. Η Έκθεση της
Επιτροπής Πιστοποίησης έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ σύμφωνα με την
οποία το ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμορφώνεται ικανοποιητικά με
τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης
Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος
2018-2019
Οι προτάσεις πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και των
εννέα (9) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ
κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-2018) στις 20.07.2018. Ακολούθησε ο
έλεγχος πληρότητας των προτάσεων από τα στελέχη της ΑΔΙΠ και η αποστολή των
δεικτών των Τμημάτων ώστε να διευκολυνθούν στην επανυποβολή της Πρότασης

Πιστοποίησης. Η ΜΟ.ΔΙ.Π., με τη στενή κι εποικοδομητική συνεργασία της ΑΔΙΠ,
υποστήριξε τα Τμήματα ως προς τη διόρθωση και συμπλήρωση των προτάσεών τους.
Εν όψει της επίσκεψης των Επιτροπών πιστοποίησης των ΠΠΣ και για την καλύτερη
προετοιμασία των Τμημάτων, η ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας με
μέλη της Συνέλευσης, της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και των Επιτροπών
Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.
Οι επιτόπιες επισκέψεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκαν με
επιτυχία, στο διάστημα σχεδόν ενός εξαμήνου, και συγκεκριμένα από το Νοέμβριο του
2018 έως και το Μάιο του 2019. Αναλυτικά:

ΠΠΣ

Ημερομηνία
επιτόπιας επίσκεψης
Επιτροπής
Πιστοποίησης

Απόφαση
Πιστοποίησης

ΠΠΣ Τμήματος
Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών

25.11.2018-30.11.2018

Ικανοποιητική
συμμόρφωση

ΠΠΣ Τμήματος
Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης
Πολιτισμικών
Αγαθών

03.02.2019-09.02.2019

ΠΠΣ Τμήματος
Φιλολογίας

Πλήρης
συμμόρφωση

Διάρκεια ισχύος
Πιστοποίησης

18.01.2019-17.01.2023

08.04.2019-07.04.2023

03.02.2019-09.02.2019

Πλήρης
συμμόρφωση

ΠΠΣ Τμήματος
Πολιτικής
Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων

03.03.2019-09.03.2019

Ικανοποιητική
συμμόρφωση

13.05.2019-12.05.2023

ΠΠΣ Τμήματος
Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

25.03.2019-31.03.2019

Πλήρης
συμμόρφωση

13.05.2019-12.05.2023

ΠΠΣ Τμήματος
Οργάνωσης και
Διαχείρισης
Αθλητισμού

17.03.2019-23.03.2019

Πλήρης
συμμόρφωση

13.05.2019-12.05.2023

ΠΠΣ Τμήματος
Θεατρικών
Σπουδών

12.05.2019-18.05.2019

Πλήρης
συμμόρφωση

18.03.2019-17.03.2023

17.07.2019-16.07.2023

ΠΠΣ Τμήματος
Νοσηλευτικής

12.05.2019-18.05.2019

Πλήρης
συμμόρφωση

24.06.2019-23.06.2023

Οι διαδικασίες πιστοποίησης των ΠΠΣ πραγματοποιήθηκαν με τον πιο άρτιο τρόπο και
με την ενεργό συνεισφορά και συμβολή των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, της ΜΟ.ΔΙ.Π., της ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος, του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού των Τμημάτων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών,
των αποφοίτων και των εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων. Σε όλες τις επιτόπιες
επισκέψεις της Επιτροπής Πιστοποίησης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της
ΜΟ.ΔΙ.Π..

