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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο παρών οδηγόσ καταγρϊφει τουσ μηχανιςμούσ που ςτοχεύουν ςτη διαςφϊλιςη 
και διαρκό αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ςε όλα τα επύπεδα και τομεύσ λειτουργύασ 
του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ (Π.Θ.). Αναφϋρεται δε ςε μηχανιςμούσ και 
διαδικαςύεσ  που υλοποιούνται όδη ςτο Ίδρυμα, καθώσ και ςε μηχανιςμούσ που 
τώρα τύθενται ςε λειτουργύα. Η δημιουργικό αλληλεπύδραςη μεταξύ των 
Σμημϊτων ςε επύπεδο καλών πρακτικών, το δημιουργικό πεδύο προβληματιςμού 
που ανϋδειξε η διαδικαςύα των εξωτερικών αξιολογόςεων, η πρόςφατη 
διαδικαςύα τησ αυτοαξιολόγηςησ του Ιδρύματοσ που ϋτυχε ιδιαύτερα ευνοώκών 
ςχολύων από πλευρϊσ Αρχόσ Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ 
(Α.ΔΙ.Π.), ο εντοπιςμόσ των εγγενών αδυναμιών, αλλϊ και η δυναμικό ενόσ 
αναπτυςςόμενου και εξελιςςόμενου πανεπιςτημύου επιβϊλλουν, πϋρα από την 
καταγραφό, τη ςυνειδητό υιοθϋτηςη γενικών κατευθυντόριων γραμμών. Μια 
καταγεγραμμϋνη διαδικαςύα δεν εξαςφαλύζει κατ’ ανϊγκη την ποιότητα, αλλϊ 
θϋτει ϋνα πλαύςιο προκειμϋνου το Ίδρυμα να μπορϋςει να ανταποκριθεύ ςτισ 
υψηλϋσ προςδοκύεσ του μϋςα από τη ςυνεχό και δημιουργικό αναζότηςη τησ  
αναβϊθμιςόσ του. 

 

2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
(Δ.Π.) 

 Σο ςύςτημα Δ.Π. του Π.Θ. ϋχει ςκοπό την ανϊπτυξη κουλτούρασ 
ποιότητασ εντόσ τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ώςτε να μπορεύ να εκπληρώνει 
τουσ ςτόχουσ τησ, μϋςω τησ εκπαύδευςησ, τησ αριςτεύασ, τησ προαγωγόσ τησ 
γνώςησ και τησ καινοτομύασ ςτην ϋρευνα. Ακολουθεύ τισ «Αρχϋσ και 
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για τη Δ.Π. ςτον Ευρωπαώκό Φώρο τησ Ανώτατησ 
Εκπαύδευςησ, ςύμφωνα με τη διακόρυξη τησ Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ για τη 
Διαςφϊλιςη Ποιότητασ ςτην Ανώτατη Εκπαύδευςη του Ελςύνκι (ENQUA 2009). 

Ανάλυςη των επιμέρουσ ςτόχων: 

1. Η ςυςτηματικό βελτύωςη των δεικτών ποιότητασ όλων των μονϊδων του 
ιδρύματοσ, διοικητικών και ακαδημαώκών, 

2. Η με κϊθε τρόπο ςυμβολό ςτη διαμόρφωςη περιβϊλλοντοσ και κινότρων για 
την προςϋλκυςη επιςτημόνων υψηλόσ κατϊρτιςησ, 

3. Η ανϊπτυξη ςτρατηγικών παρακύνηςησ ςε φοιτητϋσ, διδϊςκοντεσ, αλλϊ και 
διοικητικούσ υπαλλόλουσ. Η διαρκόσ επιμόρφωςη ςε θϋματα αποτελεςματικόσ 
διδαςκαλύασ και επύβλεψησ ερευνητικού ϋργου για όλεσ τισ κατηγορύεσ 
διδαςκόντων, όπωσ και επιμόρφωςησ του διοικητικού προςωπικού, 

4. Η αποτελεςματικότητα των ςυςτημϊτων και των υπηρεςιών υποςτόριξησ  
προσ τουσ φοιτητϋσ, τησ κοινωνικόσ πρόνοιασ, ιδιαύτερα για ϊτομα με αναπηρύεσ, 
η υποςτόριξη των φοιτητών από καθηγητϋσ ςυμβούλουσ, κ.λπ. 

5. Η προώθηςη τησ αριςτεύασ ςτη διδαςκαλύα και την ϋρευνα, η ςύνδεςη 
διδαςκαλύασ και ϋρευνασ, η διαςφϊλιςη Κανόνων Ηθικόσ και Δεοντολογύασ ςτην 
ερευνητικό διαδικαςύα και τισ δημοςιεύςεισ, η ανϊπτυξη ερευνητικού 
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περιβϊλλοντοσ υψηλόσ ποιότητασ με εςτύαςη και ςτρατηγικϋσ επενδύςεισ ςε 
περιοχϋσ ερευνητικόσ αριςτεύασ και η ςύνδεςη με παραγωγικούσ, κοινωνικούσ 
και κυβερνητικούσ φορεύσ για τη μεγιςτοπούηςη τησ επύδραςησ (impact) τησ 
ϋρευνασ. Επύςησ, η δημιουργύα κλύματοσ παρακύνηςησ και αριςτεύασ μϋςω τησ 
προκόρυξησ ςε ετόςια βϊςη ςυγκεκριμϋνων προγραμμϊτων επιβρϊβευςησ 
ατόμων, ερευνητικών ομϊδων ό τμημϊτων για εξαιρετικϋσ διδακτικϋσ και 
ερευνητικϋσ επιδόςεισ. 

6. Η βελτύωςη τησ θϋςησ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ ςε επιλεγμϋνεσ διεθνεύσ 
λύςτεσ κατϊταξησ Πανεπιςτημύων και η προώθηςη διαδικαςιών ειςδοχόσ ςε 
ϊλλεσ (π.χ. U-multirank, The World University Rankings, QS World University 
Rankings).  

 

3. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (Δ.Π.) ΣΟΤ Π.Θ. 

Επύκεντρο τησ πολιτικόσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ του Π.Θ. εύναι να εξελιχθεύ ςε 
ϋνα πολύ-επιςτημονικό ΑΕΙ με διεθνό αναγνώριςη και φόμη για την ϊριςτη και 
ςύγχρονη εκπαύδευςη που παρϋχει, την υψηλό επιςτημονικό κατϊρτιςη, 
παιδεύα, ακαδημαώκό και επαγγελματικό όθοσ των αποφούτων του, τη γνώςη και 
την τεχνογνωςύα αιχμόσ που παρϊγει, την ευδιϊκριτη επιςτημονικό ςυνειςφορϊ 
του διδακτικού και ερευνητικού προςωπικού του και τϋλοσ, την επιτυχημϋνη και 
παραδειγματικό μεταφορϊ τησ παραγόμενησ τεχνογνωςύασ ςτην κοινωνύα, 
ςυμβϊλλοντασ ςτην ανϊπτυξη και την πρόοδό τησ. 

Σον βαςικό μηχανιςμό προώθηςησ τησ πολιτικόσ του Π.Θ. με ςτόχο τη 
διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ ςε όλουσ τουσ τομεύσ δραςτηριότητϊσ αποτελεύ το 
«χέδιο Δράςησ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ 2015-2018», το οπούο 
κατατϋθηκε από την Πρυτανεύα  και οριςτικοποιεύται μϋςα από ςυμμετοχικϋσ 
διαδικαςύεσ που ξεκύνηςαν τον Μϊρτιο του 2015. Σο ςχϋδιο δρϊςησ βαςύζεται 
ςτη φιλοςοφύα τησ Ποιότητασ και τησ Αριςτεύασ και περιλαμβϊνει πολιτικϋσ και 
μϋτρα που αφορούν όλουσ τουσ Σομεύσ Λειτουργύασ του Π.Θ.  

Η πολιτικό Δ.Π. του Π.Θ. αφορϊ ςτουσ τομεύσ: 
 Θεωρητικό και Σεχνολογικό Κατϊρτιςη των προπτυχιακών φοιτητών 
 Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ 
 Αριςτεύα ςτην Εκπαύδευςη και την Έρευνα 
 Εξωςτρϋφεια και διεθνοπούηςη 
 υμβολό ςτην περιφερειακό ανϊπτυξη 
 Αποτελεςματικό διοικητικό λειτουργύα 

 

 

4. ΣΡΟΠΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ Δ.Π. 

4.1 Η Μονάδα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ (ΜΟ.ΔΙ.Π.)  

Η ΜΟ.ΔΙ.Π.του Ιδρύματοσ ϋχει ωσ αποςτολό την προαγωγό κλύματοσ ποιότητασ, 
το ςυντονιςμό του ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ και τη ςυνδρομό προσ τα Σμόματα 
για την καταγραφό, κατανόηςη, και ςυςτηματικό αποτύμηςη του ϋργου τουσ. 
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Κύριοσ ςτόχοσ τησ εύναι η πολύπλευρη ενύςχυςη των Σμημϊτων ςτην επύτευξη 
τησ αποςτολόσ τουσ, ςτο πλαύςιο τησ ιδιαύτερησ φυςιογνωμύασ τουσ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π 
ϋχει χαρακτόρα ςυντονιςτικό και όχι ρυθμιςτικό. Η ευθύνη για τη λόψη 
αποφϊςεων που ςχετύζονται με τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ ςτα Σμόματα και 
ςτο Π.Θ. ανόκει ςτα αρμόδια θεςμοθετημϋνα όργανϊ τουσ. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. επιδιώκει: 

 Μϋςα από το ςύςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ, να διατυπώςει το Π.Θ. 
και τα Σμόματα μια ςαφό αντύληψη για την αποςτολό και τουσ ςτόχουσ 
τουσ, 

 Να καταγρϊψει τουσ τρόπουσ που τα Σμόματα χρηςιμοποιούν για να 
επιτύχουν την αποςτολό τουσ, με ταυτόχρονη αξιολόγηςό τουσ, 

 Να αναδεύξει την ποιότητα τησ διδακτικόσ, ερευνητικόσ και διοικητικόσ 
λειτουργύασ του Π.Θ., εξαςφαλύζοντασ ιςότιμη ςυμμετοχό ςτο εθνικό, 
ευρωπαώκό και διεθνϋσ ακαδημαώκό γύγνεςθαι, 

 Να ςυμβϊλλει ςτη λόψη αποφϊςεων βελτύωςησ αυτοτελώσ από τα ύδια 
τα Σμόματα, από το Ίδρυμα και από την Πολιτεύα, 

 Να ενιςχύςει την αυτοτϋλεια του Π.Θ., αναλαμβϊνοντασ την ευθύνη τησ 
αποτύμηςησ του ϋργου του μϋςω τησ επαναξιολόγηςησ των Σμημϊτων, με 
διαφανεύσ και ςυςτηματικϋσ διαδικαςύεσ και με τη ςυμμετοχό του 
προςωπικού και των φοιτητών. 
 
 
4.2 Οργάνωςη του ςυςτήματοσ Δ.Π. 

ύμφωνα με τον Ν.3374/2005, όπωσ ςυμπληρώθηκε από τισ διατϊξεισ του Ν. 
4009/2011: 

- Η ΜΟ.ΔΙ.Π. εύναι το ανώτατο όργανο για το ςυντονιςμό και την υποςτόριξη 
των διαδικαςιών αξιολόγηςησ του Ιδρύματοσ,  

- Οι Ομϊδεσ Εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ (ΟΜ.Ε.Α.) εύναι τα όργανα των 
Σμημϊτων που αναλαμβϊνουν τισ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ και υποβϊλλουν 
ςτη ΜΟ.ΔΙ.Π. τισ Ετόςιεσ Εςωτερικϋσ Εκθϋςεισ τουσ, οι οπούεσ 
περιλαμβϊνουν ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα με ποςοτικϊ δεδομϋνα για τουσ 
φοιτητϋσ, τουσ Καθηγητϋσ, το λοιπό επιςτημονικό προςωπικό, το 
πρόγραμμα ςπουδών, το διοικητικό προςωπικό και κϊθε ϊλλο θϋμα που 
αφορϊ ςτη λειτουργύα του Σμόματοσ. Κϊθε τετραετύα οι ΟΜΕΑ των 
Σμημϊτων ςυντϊςςουν την ςυνολικό τετραετό ϋκθεςη και την υποβϊλουν 
ςτην ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματοσ για ϋγκριςη,  

- Η ΜΟ.ΔΙ.Π ςυγκεντρώνει και εγκρύνει τισ Σετραετεύσ Εκθϋςεισ Εςωτερικόσ 
Αξιολόγηςησ των Σμημϊτων και ςτη ςυνϋχεια τισ υποβϊλλει ςτην Α.ΔΙ.Π. 

- Μετϊ την υποβολό των τετραετών εκθϋςεων των Σμημϊτων, η Α.ΔΙ.Π. 
ξεκινϊ τη διαδικαςύα Πιςτοπούηςησ των Σμημϊτων και των Προγραμμϊτων 
πουδών τουσ, 

- Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματοσ με βϊςη τισ ετόςιεσ εκθϋςεισ αξιολόγηςησ των 
Σμημϊτων ςυντϊςςει κϊθε διετύα την αντύςτοιχη Εςωτερικό Έκθεςη του 
Ιδρύματοσ, την οπούα υποβϊλει ςτη ύγκλητο για ενημϋρωςη και κϊθε 
τετραετύα την Έκθεςη Αυτοαξιολόγηςησ του Ιδρύματοσ, την οπούα υποβϊλει 
ςτην Α.ΔΙ.Π., για να ακολουθόςει η Εξωτερικό Αξιολόγηςό του. 
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4.3 Πληροφοριακό ύςτημα τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Η χρόςη, η επϋκταςη και η λειτουργύα τησ ηλεκτρονικόσ βϊςησ δεδομϋνων που 
δημιουργόθηκε ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ: «ΜΟ.ΔΙ.Π του 
Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ» ϋχει ςκοπό να αποτελϋςει ϋνα εύχρηςτο και 
λειτουργικό εργαλεύο προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η διαδικαςύα ςυλλογόσ 
αξιόπιςτων και επεξεργϊςιμων δεδομϋνων.  

Δικαιώματα πρόςβαςησ ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων ϋχουν το διδακτικό 
προςωπικό, το διοικητικό προςωπικό, οι γραμματεύεσ των Σμημϊτων 
(προπτυχιακού και μεταπτυχιακών κύκλων ςπουδών), οι τεχνικού των 
Σμημϊτων, το προςωπικό τησ διούκηςησ και η γραμματεύα τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. 

4.4 Εςωτερική αξιολόγηςη 

Σα βόματα που ακολουθεύ το Ίδρυμα για την εςωτερικό αξιολόγηςό του εύναι τα 
παρακϊτω: 

Α: Ενημϋρωςη – ευαιςθητοπούηςη τησ πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ  για 
αποδοχό τησ αναγκαιότητασ των εςωτερικών αξιολογόςεων.  

Κατϊ την ϋναρξη κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ ο Πρόεδροσ τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. καλεύ με 
επιςτολό του τουσ Προϋδρουσ και Κοςμότορεσ των χολών να δρομολογόςουν 
τη διαδικαςύα ςύνταξησ τησ ετόςιασ ϋκθεςησ αξιολόγηςησ των Σμημϊτων. 

Β: υλλογό ποςοτικών (πληροφοριακό ςύςτημα) και ποιοτικών ςτοιχεύων 
(ΟΜ.Ε.Α.- υνϋλευςη Σμόματοσ) τησ ϋκθεςησ.  

Η ΟΜ.Ε.Α. του Σμόματοσ ςυντονύζει τη διαδικαςύα. Σο πληροφοριακό ςύςτημα 
τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. ενημερώνεται από τη Γραμματεύα του Σμόματοσ και το διδακτικό 
προςωπικό, ενώ ορύζεται ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα υποβολόσ τησ Ετόςιασ 
Έκθεςησ ςτο Ίδρυμα. Ειδικότερα θϋματα ςυντονιςμού και επιμεριςμού 
αρμοδιοτότων ανόκουν ςτα Σμόματα. 

Γ: Ηλεκτρονικό αξιολόγηςη μαθημϊτων. 

τα περιςςότερα Σμόματα, ϋχει αναπτυχθεύ διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ 
αξιολόγηςησ μαθημϊτων μϋςω του πληροφοριακού ςυςτόματοσ τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. 
μειώνοντασ το κόςτοσ και τη γραφειοκρατύα κι εξαςφαλύζοντασ μεγαλύτερη 
ςυμμετοχό των φοιτητών. Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ των μαθημϊτων και του 
διδϊςκοντα εύναι διαδικαςύα εςωτερικό των Σμημϊτων.  

Δ: Αποςτολό ςτη ΜΟΔΙΠ επεξεργαςμϋνων ςυγκεντρωτικών δεδομϋνων (Μ.Ο., 
δεύκτεσ) κϊθε Σμόματοσ.  

το πλαύςιο τησ ελευθερύασ και τησ ιδιαύτερησ φυςιογνωμύασ των Σμημϊτων 
υπϊρχει η δυνατότητα  ςτα Σμόματα να κϊνουν παραμετροποιόςεισ ςτο 
ςύςτημα ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ. 

Η ϋνταξη ςτο πληροφοριακό ςύςτημα νϋων Σμημϊτων ό κυρύωσ 
Μεταπτυχιακών Προγραμμϊτων πουδών εύναι ευθύνη του κϊθε Σμόματοσ . 
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Η διαδικαςύα επικαιροπούηςησ του ατομικού απογραφικού δελτύου του 
διδϊςκοντα ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα και ςημειολογύα για τη διαςφϊλιςη τησ 
ποιότητασ αφού μόνο ο ύδιοσ ο διδϊςκων, ϋχει το δικαύωμα και την αυτονόητη 
υποχρϋωςη να το ενημερώνει ςε τακτικό βϊςη.  

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αναδεικνύει καλϋσ και αποτελεςματικϋσ πρακτικϋσ. Επιπλϋον, 
ακολουθεύ ςυγκεκριμϋνεσ γενικέσ αρχέσ χρήςησ του πληροφοριακού 
ςυςτήματοσ αξιολόγηςησ που βαςύζονται ςτον υπϊρχοντα Κώδικα 
Δεοντολογύασ τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. 

4.5 Διαδικαςίεσ ςτοχοθεςίασ και ελέγχου τησ αποτελεςματικότητασ του  
   παραγόμενου έργου  
 
 Α) Διαδικαςίεσ που αφορούν το διδακτικό προςωπικό  

Για τη διαςφάλιςη ποιότητασ τησ εκπαιδευτικήσ δραςτηριότητασ του 
διδακτικού προςωπικού ορύζονται ποςοτικού και ποιοτικού ςτόχοι.  
Οι ποςοτικού ςτόχοι αφορούν την αποτύπωςη τησ διδακτικόσ δραςτηριότητασ 
και την τόρηςη του ελϊχιςτου ορύου διδακτικών  υποχρεώςεών τουσ, ενώ οι 
ποιοτικού ςτόχοι αφορούν τα αποτελϋςματα τησ εκπαύδευςησ, με επύκεντρο 
τουσ φοιτητϋσ.  
Οι ςτόχοι περιγρϊφονται και μετρώνται με ςυγκεκριμϋνουσ δεύκτεσ απόδοςησ. 
 
Η διαδικαςύα διαςφϊλιςησ ποιότητασ περιλαμβϊνει: 
 

 Η δόλωςη προγραμματιςμού διδακτικού ϋργου υποβϊλλεται από το 
διδακτικό προςωπικό πριν την ϋναρξη του ακαδημαώκού ϋτουσ.  

 Η δόλωςη εγκρύνεται από τη υνϋλευςη και αποςτϋλλεται ςτον 
Αντιπρύτανη Ακαδημαώκών Θεμϊτων. 

 Περιοδικϊ γύνεται καταγραφό τησ δραςτηριότητασ από τον διδϊςκοντα 
με τον ανϊλογο τρόπο ελϋγχου.  

 ύγκριςη με μονϊδα ςτόχο και διερεύνηςη ανϊγκησ διορθωτικών 
ενεργειών μϋχρι το τϋλοσ του διαςτόματοσ ελϋγχου. Πχ. Επιμόρφωςη 
διδϊςκοντα, νϋεσ τεχνικϋσ διδαςκαλύασ, ειςαγωγικό μϊθημα διδαςκαλύασ 
ςτουσ νϋουσ διδϊςκοντεσ. 

 Διερεύνηςη πειθαρχικών μϋτρων ςε περύπτωςη ςοβαρών παραβϊςεων.  
 

Παραδεύγματα ςτόχων για τη διαςφϊλιςη ποιότητασ τησ εκπαιδευτικόσ δρϊςησ 
των καθηγητών: 

 Μϋγιςτη δυνατό κϊλυψη των ελϊχιςτων ωρών διδαςκαλύασ ανϊ 
εβδομϊδα 

 Μϋγιςτη δυνατό κϊλυψη των εβδομϊδων διδαςκαλύασ ανϊ εξϊμηνο 
 Μϋγιςτοσ δυνατόσ αριθμόσ φοιτητών που εκπαιδεύει ο διδϊςκων 
 υμμετοχό ςε διαλϋξεισ ωσ προςκεκλημϋνοσ ομιλητόσ ςε ϊλλα 

Προγρϊμματα  πουδών τησ χώρασ ό του εξωτερικού  
 υμμετοχό ωσ διδϊςκων ςε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
 Ανανϋωςη μϋςων διδαςκαλύασ (νϋα ςυγγρϊμματα, νϋεσ μϋθοδοι 

διδαςκαλύασ, νϋοι τρόποι εξϋταςησ) 
 Αξιολόγηςη τησ διδαςκαλύασ από τουσ φοιτητϋσ με τη χρόςη 

ερωτηματολογύων 
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 υμπλόρωςη του ατομικού ετόςιου δελτύου μαθημϊτων (πλατφόρμα 
αυτοαξιολόγηςησ ιδρύματοσ ΜΟΔΙΠ) 
 

Ένα από τα κριτόρια διαςφϊλιςησ ποιότητασ αποτελεύ και η αξιολόγηςη των 
φοιτητών που υλοποιεύται  για την εκπαιδευτικό δραςτηριότητα του διδακτικού 
προςωπικού. Η αξιολόγηςη αυτό απαρτύζεται από δύο μϋρη: 

Σο πρώτο μϋροσ περιλαμβϊνει ποςοτικού τύπου δεδομϋνα (5-βϊθμεσ 
κλύμακεσ τύπου Likert), τα οπούα καλύπτουν πϋντε ενότητεσ που αφορούν:   

α. ςτο μϊθημα,  
β. ςτισ εργαςύεσ,  
γ. ςτα εργαςτόρια,  
δ. ςτο διδϊςκοντα/ουςα,  
ε. ςτουσ βοηθούσ εργαςτηρύων ό επικουρικό διδακτικό προςωπικό.  
Σο δεύτερο μϋροσ θα αποτελεύται από ερωτόςεισ ανοιχτού τύπου, όπου οι 

φοιτητϋσ/ότριεσ καλούνται να καταγρϊψουν την προςωπικό τουσ ϊποψη για 
κϊθε μϊθημα και διδϊςκοντα/ουςα ςε ςυγκεκριμϋνη ενότητα «χόλια – 
Παρατηρόςεισ». 

τη ςυνϋχεια ορύζεται 3μελόσ επιτροπό η οπούα ςυλλϋγει όλα τα δεδομϋνα 
αξιολόγηςησ των φοιτητών και τα κατηγοριοποιεύ ςύμφωνα με ποςοτικούσ και 
ποιοτικούσ δεύκτεσ και ςυντϊςςει ςχετικό ϋκθεςη, γνωςτοποιώντασ το 
περιεχόμενό τησ ςε ςυνεδρύαςη Γενικόσ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Η Γενικό 
υνϋλευςη και ςυγκεκριμϋνα η Επιτροπό Προγρϊμματοσ πουδών λαμβϊνει 
υπόψη τησ εκεύνα τα ςτοιχεύα που βελτιςτοποιούν τη λειτουργικότητα και το 
περιεχόμενο των μαθημϊτων, ενώ ςχόλια και παρατηρόςεισ που αφορούν ςε 
διδϊςκοντεσ/ουςεσ αναφϋρονται ομαδοποιημϋνα ςε ςυνεδρύαςη τησ Γενικόσ 
υνϋλευςησ χωρύσ ςτοχοποιόςεισ ό μομφϋσ. Ο Πρόεδροσ – εφόςον το κρύνει 
απαραύτητο – μπορεύ να ϋχει κατ’ ιδύαν ςυναντόςεισ με εκεύνουσ τουσ 
διδϊςκοντεσ/ουςεσ  για τουσ οπούουσ υπϊρχει μια ιςχυρό ςύγκλιςη παραπόνων 
με βϊςη τισ αξιολογόςεισ των φοιτητών. ε κϊθε περύπτωςη η ϋκθεςη 
υποβϊλλεται ςτον Αντιπρύτανη Ακαδημαώκών Θεμϊτων, μαζύ με μια ςύντομη 
Έκθεςη Πεπραγμϋνων για το τρϋχον ϋτοσ (με βϊςη τισ προηγούμενεσ 
αξιολογόςεισ των φοιτητών) και τη ςχετικό απόφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ 
για εφαρμογό κατϊ το επόμενο ακαδημαώκό ϋτοσ. 
 
4.6 Διαςφάλιςη ποιότητασ ερευνητικήσ δραςτηριότητασ 
 
Για τη διαςφϊλιςη ποιότητασ τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ του διδακτικού 
προςωπικού ορύζονται ποςοτικού και ποιοτικού ςτόχοι.  
Οι ποςοτικού ςτόχοι αφορούν ςτην καταμϋτρηςη τησ ερευνητικόσ 
δραςτηριότητασ, ενώ οι ποιοτικού ςτόχοι αφορούν ςε βραβεύςεισ, πατϋντεσ και 
ύπαρξη δημοςιεύςεων με υψηλό αναγνωριςιμότητα και αποδοχό. 
Σο διδακτικό προςωπικό καταθϋτει τουσ ςτόχουσ τησ ερευνητικόσ του δρϊςησ 
πριν την ϋναρξη του ακαδημαώκού ϋτουσ.  
Οι ςτόχοι περιγρϊφονται και μετρώνται με ςυγκεκριμϋνουσ δεύκτεσ απόδοςησ. 
 
Διαδικαςία διαςφάλιςησ ποιότητασ: 

 Περιοδικϊ γύνεται καταγραφό τησ δραςτηριότητασ από τον διδϊςκοντα 
με την ανϊλογη μονϊδα ελϋγχου 



10 
 

 ύγκριςη με μονϊδα ςτόχο και διερεύνηςη ανϊγκησ διορθωτικών 
ενεργειών μϋχρι το τϋλοσ του διαςτόματοσ ελϋγχου. 

 Διερεύνηςη πειθαρχικών μϋτρων ςε περύπτωςη ςοβαρών παραβϊςεων.  
 

Παραδεύγματα ςτόχων για τη διαςφϊλιςη ποιότητασ τησ ερευνητικόσ δρϊςησ 
των καθηγητών: 

 Νϋεσ δημοςιεύςεισ ανϊ ϋτοσ 
 υμμετοχό ςε ςυνϋδρια 
 Τποβολό προτϊςεων για ερευνητικϊ ϋργα 
 Έγκριςη – υλοπούηςη ερευνητικών ϋργων 
 υμπλόρωςη του ατομικού ετόςιου ερωτηματολογύου αξιολόγηςησ 

ερευνητικόσ δρϊςησ (πλατφόρμα αυτοαξιολόγηςησ ιδρύματοσ ΜΟΔΙΠ) 
 

 
 
4.7 Διαςφάλιςη ποιότητασ λοιπού έργου του διδακτικού προςωπικού 
 
Η διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ του λοιπού ϋργου του διδακτικού προςωπικού 
ςυνύςταται ςτην ςυνεπό παρουςύα του ςτουσ πανεπιςτημιακούσ χώρουσ και 
ςτη ςυνεπό ςυμμετοχό του ςτα ςυλλογικϊ όργανα και τισ λοιπϋσ επιτροπϋσ 
ϊςκηςησ διοικητικού ϋργου.  
 
Παραδεύγματα ςτόχων για τη διαςφϊλιςη ποιότητασ τησ λοιπού ϋργου των 
καθηγητών: 
 

 Μεγιςτοπούηςη του αριθμού ωρών παρουςύασ πϋραν του διδακτικού 
ϋργου 

 Ελαχιςτοπούηςη του αριθμού απουςιών από ςυνεδριϊςεισ ςυλλογικών 
οργϊνων 

 
4.8 Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ των διοικητικών υπαλλήλων και του 
παραγόμενου έργου 
 
Για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ του ϋργου των διοικητικών υπαλλόλων 
προτεύνεται η καθιϋρωςη του υςτόματοσ «Διούκηςησ μϋςω ςτόχων», βϊςει του 
οπούου τα ανώτατα ιεραρχικϊ επύπεδα καλούνται να προςδιορύζουν ςαφεύσ 
ςτόχουσ και ςτη ςυνϋχεια τουσ διαχϋουν με τη μορφό εξειδικευμϋνων δρϊςεων 
ςε κϊθε κατώτερο ιεραρχικό επύπεδο.  
 
Προτεινόμενη διαδικαςία: 
Κατϊ τουσ μόνεσ Νοϋμβριο - Δεκϋμβριο, ο Πρύτανησ γνωςτοποιεύ και κατανϋμει 
ςτισ οικεύεσ υπηρεςύεσ τουσ ςτρατηγικούσ ςτόχουσ για το επόμενο ϋτοσ,  
Οι προώςτϊμενοι Διευθύνςεων προβαύνουν ςε μια πρώτη ανϊλυςη των ανωτϋρω 
ςτρατηγικών ςτόχων, ενημερώνουν ςχετικϊ τουσ υπαγόμενουσ ςε αυτούσ 
προώςταμϋνουσ Σμόματοσ αντύςτοιχα, με τουσ οπούουσ καθορύζουν από κοινού 
τουσ ςτόχουσ κϊθε Διεύθυνςησ, 
Οι προώςτϊμενοι Διεύθυνςησ ςε ςυνεργαςύα με τουσ προώςταμϋνουσ Σμημϊτων 
εξειδικεύουν και επιμερύζουν από κοινού τουσ ςτόχουσ τησ Διεύθυνςησ ςε 
εξειδικευμϋνουσ ςτόχουσ ανϊ Σμόμα, 
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Οι προώςτϊμενοι Σμόματοσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ υπαλλόλουσ  του κϊθε 
Σμόματοσ καθορύζουν τη ςυμβολό κϊθε υπαλλόλου ςτην επύτευξη των ςτόχων 
του Σμόματοσ. Οι ςτόχοι του Σμόματοσ αναλύονται περαιτϋρω ςε προγρϊμματα 
επιμϋρουσ ενεργειών και φϊςεων υλοπούηςησ, ώςτε κϊθε υπϊλληλοσ να 
κατανοεύ τι πρϋπει να επιτύχει ατομικϊ και ςυλλογικϊ ούτωσ ώςτε να 
υλοποιηθούν οι ςτόχοι του Σμόματοσ, τησ Διεύθυνςησ και τησ Γενικόσ 
Διεύθυνςησ. Οι ατομικού ςτόχοι καθορύζονται ανϊλογα με τισ αρμοδιότητεσ τησ 
κϊθε μονϊδασ, αφού ληφθούν υπόψη οι δεξιότητεσ, γνώςεισ και εμπειρύεσ του 
υπαλλόλου, 
τισ παραπϊνω διαδικαςύεσ τύθεται και χρονικόσ προγραμματιςμόσ για την 
επύτευξη κϊθε ςτόχου,  
Για την αξιολόγηςη του παραγόμενου ϋργου προτεύνεται η χρόςη 
ερωτηματολογύων ικανοπούηςησ από τισ  υπηρεςύεσ κϊθε Διεύθυνςησ ό 
Σμόματοσ, ώςτε να γύνεται η αξιολόγηςη από τουσ εξυπηρετούμενουσ φοιτητϋσ, 
καθηγητϋσ, λοιπό προςωπικό, 
Επιπρόςθετα προτεύνεται η ατομικό αξιολόγηςη των διοικητικών υπαλλόλων, 
βϊςει τησ διαδικαςύασ που προβλϋπει ο νόμοσ και εφαρμόζεται όδη (φύλλα 
ατομικόσ αξιολόγηςησ από προώςτϊμενη αρχό, κ.λπ.). 
Γύνεται, επομϋνωσ, ςαφϋσ ότι η Διούκηςη μϋςω τόχων βαςύζεται ςτην 
ενεργοπούηςη του ανθρώπινου παρϊγοντα ςε όλα τα ιεραρχικϊ επύπεδα μιασ 
υπηρεςύασ. Η αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων ςυνδϋεται με τη τοχοθεςύα 
ϊρρηκτα και ουςιαςτικϊ. ε κϊθε επύπεδο, το προςωπικό (προώςτϊμενοσ και 
υφιςτϊμενοι) δεςμεύεται για την υλοπούηςη ςυγκεκριμϋνων ενεργειών και την 
επιδύωξη ανϊλογων (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ) αποτελεςμϊτων οριςμϋνου χρόνου. 
 
Ωσ προσ τα χαρακτηριςτικϊ των τόχων: 
Οι προγραμματιςμϋνοι ςτόχοι θα πρϋπει να εύναι ςυμφωνημϋνοι και 
προςδιοριςμϋνοι με ςαφόνεια και ακρύβεια. Να εύναι μετρόςιμοι ποςοτικϊ και 
ποιοτικϊ., ρεαλιςτικού και χρονικϊ προςδιοριςμϋνοι. 
 
Ωσ προσ την πορεύα υλοπούηςησ: 
Η πορεύα τησ υλοπούηςησ των ςτόχων ελϋγχεται από τουσ προώςταμϋνουσ των 
οργανικών μονϊδων ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα που δεν μπορεύ να εύναι 
μεγαλύτερα του τριμόνου. Εφόςον παρατηρηθεύ ςοβαρό απόκλιςη μεταξύ των 
επιθυμητών και των πραγματικών αποτελεςμϊτων μπορεύ να αποφαςιςτεύ ο 
επανακαθοριςμόσ των ςτόχων ό η τροποπούηςη του ετόςιου 
χρονοδιαγρϊμματοσ υλοπούηςόσ τουσ. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οι ςτόχοι, 
ςυνολικϊ ό ο καθϋνασ ξεχωριςτϊ, μπορούν να προςαρμοςτούν ανϊλογα, εφόςον 
ϋχουν προκύψει νϋεσ ςυνθόκεσ και δεδομϋνα. Η αναθεώρηςη των ςτόχων 
γύνεται κατϊ τον ύδιο τρόπο με αυτόν του αρχικού καθοριςμού τουσ, δηλ. 
χρειϊζεται εκ νϋου ϋγκριςη και προςυπογραφό από το ανώτατο, κατϊ 
περύπτωςη, όργανο διούκηςησ. 
 
Ωσ προσ τουσ Δεύκτεσ Μϋτρηςησ Αποδοτικότητασ & Αποτελεςματικότητασ των 
δημοςύων υπηρεςιών: 
Οι Δεύκτεσ Μϋτρηςησ διακρύνονται ςε Γενικούσ και Ειδικούσ.  
Ωσ Γενικού Δεύκτεσ ορύζονται ο χρόνοσ ανταπόκριςησ ςτα αιτόματα των πολιτών, 
το ποςοςτό ικανοπούηςησ των παραπόνων που υποβϊλλονται, η εφαρμογό 
νϋων τεχνολογιών, το κόςτοσ διαχεύριςησ και η ποιότητα των παρεχόμενων 
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υπηρεςιών, ενώ ωσ Ειδικού αυτού που αντιςτοιχούν ςτο εύδοσ των παρεχόμενων από 
αυτϋσ υπηρεςιών.  

 
 
4.9 Διαδικαςίεσ που αφορούν ςτουσ φοιτητέσ 
 
Για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ από την πλευρϊ των φοιτητών, αντικειμενικό 
μϋτρο αποτελεύ ο βαθμόσ ςυμμετοχόσ των φοιτητών ςε διϊφορεσ πτυχϋσ  τησ 
ακαδημαώκόσ ζωόσ τουσ. 
 
Επιθυμητούσ ςτόχουσ αποτελούν οι: 

 Μεγιςτοπούηςη τησ ςυμμετοχόσ/παρακολούθηςησ μαθημϊτων 
 Μεγιςτοπούηςη τησ επιτυχούσ ςυμμετοχόσ ςτην κανονικό και 

επαναληπτικό εξεταςτικό του ϋτουσ 
 Μεγιςτοπούηςη τησ ςυμμετοχόσ ςε επιτροπϋσ και εκπροςώπηςόσ τουσ 

ςτα όργανα  
 Τποβολό προτϊςεων / αναμόρφωςησ διαδικαςιών που τουσ αφορούν  
 υμμετοχό ικανού αριθμού φοιτητών ςτη ςυμπλόρωςη των 

ερωτηματολογύων αξιολόγηςησ μαθημϊτων/ διδαςκόντων εξαμόνου  
 Ενθϊρρυνςη και υποςτόριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών των φοιτητών  

 
Επύςησ, όςο αφορϊ ςτη  διαςφϊλιςη ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών 
του ιδρύματοσ προσ τουσ φοιτητϋσ δύνεται ϋμφαςη ςε διαδικαςύεσ 
αντιμετώπιςησ ειδικών περιπτώςεων, όπωσ εύναι οι φοιτητϋσ ΑΜΕΑ ό οι 
φοιτητϋσ από μειονότητεσ. Παρϊδειγμα, η ύπαρξη δομών, όπωσ η «ΠΡΟΒΑΗ» 
και ο «ύμβουλοσ του Υοιτητό».   
 
Διαδικαςύα με επύκεντρο τουσ φοιτητϋσ από τη ςτιγμό τησ αποφούτηςόσ τουσ 
αποτελεύ η καταγραφό μϋςω ερωτηματολογύων του ποςοςτού των 
αποφοιτηςϊντων ςε ν ϋτη, του ποςοςτού των αριςτούχων, του ποςοςτού που 
ςυνεχύζει ςε μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ και του ποςοςτού που εξαςφαλύζει 
εργαςύα ϋνα ϋτοσ μετϊ την αποφούτηςη. 
 
4.10 Λοιπέσ διαδικαςίεσ 
 

 Διαδικαςίεσ επιβράβευςησ παραγωγικότητασ – καλέσ πρακτικέσ  
 

- Βρϊβευςη ερευνητών του Π.Θ.  
- Βρϊβευςη φοιτητών που διακρύθηκαν ςε διαγωνιςμούσ επιςτημονικόσ 
 καινοτομύασ ό αθλητικϋσ διοργανώςεισ 
-Ανϊρτηςη αναγνώριςησ, βραβεύςεων, κ.λπ. ςτην κεντρικό ιςτοςελύδα του Π.Θ. 
 καθηγητών αλλϊ και ομϊδων εργαςύασ φοιτητών  
 

 Διαδικαςίεσ ακαδημαΰκήσ ακεραιότητασ και ανεξαρτηςίασ 
 
-  Επιτροπό Δεοντολογύασ για τα ερευνητικϊ πρωτόκολλα (ϋχει ςυςταθεύ και 
λειτουργεύ), 
- Δϋςμευςη προπτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφύων 
διδακτόρων με γραπτό δόλωςη ότι οι εργαςύεσ ό η διατριβό τουσ δεν θα εύναι 
προώόν αντιγραφόσ, 
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-  Φρόςη λογιςμικού για ϋλεγχο λογοκλοπόσ (plagiarism) ςτισ εργαςύεσ και 
διατριβϋσ όλων των κύκλων ςπουδών, 
- Δυνατότητα  μυςτικόσ ψηφοφορύασ ςε ςυνεδριϊςεισ των ςυλλογικών 
οργϊνων, ώςτε να αποφεύγεται η παρϋμβαςη και η επιρροό. 
 
 Διαδικαςίεσ προςταςίασ των φοιτητών και του προςωπικού από 
μεροληπτικέσ παρεμβάςεισ με διακρίςεισ 
 
-  Διαφϊνεια, πρόςβαςη ςε αποφϊςεισ ςυλλογικών οργϊνων, δημοςιοπούηςη 
διοικητικών πρϊξεων,  
-  Δυνατότητα ϋνςταςησ ςε περύπτωςη οριςμού μϋλουσ του προςωπικού ςε 
κϊποια θϋςη χωρύσ προηγούμενη δημοςιοπούηςη τησ θϋςησ και αξιολόγηςη,  
-  Δυνατότητα επανεξϋταςησ φοιτητών από ϊλλο διδϊςκοντα μετϊ από 
αποτυχύα τρεισ φορϋσ ςτην εξϋταςη του μαθόματοσ. 
 
 Συμμετοχή ςτη διαδικαςία Διαςφάλιςησ Ποιότητασ άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, εκτόσ ακαδημαΰκήσ κοινότητασ  
 
-  Φρόςη ερωτηματολογύου ικανοπούηςησ για όςουσ δϋχονται παροχό υπηρεςιών 
από μονϊδεσ του πανεπιςτημύου (π.χ. ερωτηματολόγιο ικανοπούηςησ κλινικών 
περιςτατικών), 
-  Εξωτερικό αξιολόγηςη από ΑΔΙΠ – εύναι η κατεξοχόν διαδικαςύα ελϋγχου 
ποιότητασ του ϋργου του Ιδρύματοσ από φορϋα εκτόσ τησ ακαδημαώκόσ 
κοινότητασ,  
-  Λύςτεσ κατϊταξησ πανεπιςτημύων – ranking.  
 
 Διαδικαςίεσ αναβάθμιςησ και εκςυγχρονιςμού των υλικοτεχνικών 

υποδομών  
 
Βελτύωςη τησ χρηςτικότητασ και του περιεχομϋνου τησ κεντρικόσ 
ιςτοςελύδασ, αναβϊθμιςη τησ μηχανόσ αναζότηςησ, ςυνεχόσ εκςυγχρονιςμόσ 
του τηλεφωνικού κϋντρου, ςυνεχόσ αναβϊθμιςη του ευρυζωνικού δικτυακού 
περιβϊλλοντοσ, ενύςχυςη των υποδομών τησ ψηφιακόσ βιβλιοθόκησ, ςυνεχόσ 
εφοδιαςμόσ τησ Βιβλιοθόκησ με ςύγχρονα προγρϊμματα και εξοπλιςμό για 
την αποτελεςματικό εξυπηρϋτηςη των ΑΜΕΑ. 
 

 Διαδικαςίεσ βελτίωςησ των διοικητικών και λειτουργικών μηχανιςμών  
 
Προτυποπούηςη διοικητικών και λειτουργικών μηχανιςμών του Π.Θ. 
Προτυποπούηςη των εντύπων και των διαδικαςιών οικονομικόσ διαχεύριςησ 
βόμα-βόμα, για χρόςη από εξουςιοδοτημϋνουσ διαχειριςτϋσ των τμημϊτων 
και ηλεκτρονικό επικοινωνύα με το Σμόμα Προώπολογιςμού-Λογιςτηρύου 
μϋςα από την ηλεκτρονικό του ςελύδα. 
 

 Τεχνική υποςτήριξη διαδικαςιών  αξιολόγηςησ προςωπικού  
 
Διαμόρφωςη ψηφιακόσ βϊςησ για τη διενϋργεια αξιολόγηςησ προςωπικού 
ςτο Π.Θ. Θϋςπιςη αντικειμενικών κριτηρύων αξιολόγηςησ. Ολοκλόρωςη των 
περιγραφών θϋςεων εργαςύασ (job descriptions) για όλεσ τισ θϋςεισ εργαςύασ 
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ςτη διούκηςη και την τεχνικό και εργαςτηριακό υποςτόριξη του Ιδρύματοσ 
και Διαμόρφωςη ψηφιακόσ βϊςησ (μϋςω ανϊπτυξησ κατϊλληλα 
ςχεδιαςμϋνου λογιςμικού προγρϊμματοσ) για τη διενϋργεια αξιολόγηςησ ςε 
ηλεκτρονικό μορφό (on line). Κατϊργηςη ϋντυπησ μορφόσ αξιολόγηςησ 
(Υύλλα Αξιολόγηςησ), με ςτόχο τη δύκαιη μεταχεύριςη και την ατομικό, 
εταιρικό και κοινωνικό δικαιοςύνη.  
 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΠ) 
ΓΙΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ  

Σο Ίδρυμα ϋχει διατυπώςει την πολιτικό και ϋχει ςχεδιϊςει την ςτρατηγικό του 
για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και του υψηλού επιπϋδου των ςπουδών που 
παρϋχει, καθώσ και των απονεμόμενων τύτλων. Κϊθε ΠΠ του Ιδρύματοσ 
παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ επιςτημονικϋσ γνώςεισ αλλϊ και δεξιότητεσ που 
επηρεϊζουν την προςωπικό τουσ επιςτημονικό ανϊπτυξη και εφαρμόζονται ςτη 
μελλοντικό τουσ ςταδιοδρομύα. Οι προςδοκύεσ (επιμϋρουσ ςτόχοι) του 
Ιδρύματοσ για το προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδών εύναι η επύτευξη των 
μαθηςιακών αποτελεςμϊτων του κϊθε απονεμόμενου τύτλου ςύμφωνα με τισ 
απαιτόςεισ τησ επιςτόμησ, τησ τεχνολογύασ και των τεχνών, καθώσ και τησ 
διεθνούσ επιςτημονικόσ πρακτικόσ ςε ςυνδυαςμό με τα αντύςτοιχα 
επαγγελματικϊ πεδύα.  
 
5.1  χεδιαςμόσ, έγκριςη, παρακολούθηςη και περιοδική αναθεώρηςη 
 των ΠΠ και των απονεμόμενων τίτλων 
 
Η υιοθϋτηςη και ςυςτηματικό εφαρμογό αποτελεςματικών ενεργειών 
Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ, οι οπούεσ παρϋχουν εγγυόςεισ ότι τα προγρϊμματα 
ςπουδών εύναι ιςόρροπα ςχεδιαςμϋνα, ανταποκρύνονται ςτουσ ςτόχουσ και ςτα 
προςδοκώμενα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα που τύθενται για το καθϋνα από αυτϊ, 
παρακολουθούνται τακτικά και αναθεωρούνται περιοδικά, ώςτε να 
διαςφαλύζεται η ςυνεχιζόμενη ςυνϊφεια και επικαιρότητϊ τουσ. Οι διαδικαςύεσ 
που ακολουθεύ το Ίδρυμα ςχετικϊ με τισ παραπϊνω ενϋργειεσ για να 
εξαςφαλύςει την υψηλό ποιότητα του Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών 
εύναι δημοςιοποιημϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα του Ιδρύματοσ www.uth.gr και 
περιγρϊφονται ςυνοπτικϊ παρακϊτω. 
 

5.1.α Διαδικαςύεσ ςχεδιαςμού και ϋγκριςησ νϋων ΠΠ και των απονεμόμενων 
τύτλων 

 
Ο ςχεδιαςμόσ νϋων ΠΠ πρϋπει να εύναι προώόν ςτρατηγικού ςχεδιαςμού του 
ιδρύματοσ που προκύπτει από εςωτερικό διαβούλευςη και να ανταποκρύνεται 
ςε ϋναν εθνικό ςχεδιαςμό για την ανώτατη παιδεύα. Εντόσ του ιδρύματοσ 
απαιτεύ περιςςότερη διερεύνηςη και διαβούλευςη με τουσ διδϊςκοντεσ, 
φοιτητϋσ, εξωτερικούσ εμπειρογνώμονεσ, μελλοντικούσ εργοδότεσ και την 
ΜΟΔΙΠ για την αναγκαιότητα τησ δημιουργύασ τουσ. Πρϋπει αυτόσ να ςυμφωνεύ 
με την πολιτικό του Ιδρύματοσ και τον τρατηγικό χεδιαςμό Ανϊπτυξόσ του.  
Θα πρϋπει να αναφϋρονται οι λόγοι και τα κύνητρα δημιουργύασ του, να  υπϊρχει 
αναλυτικό περιγραφό του «προφύλ» του, του Προγρϊμματοσ πουδών του και 
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των μαθηςιακών ςτόχων και αποτελεςμϊτων. Πριν την ϋγκριςό του θα πρϋπει 
να αξιολογηθεύ από εξωτερικό εμπειρογνώμονα για διεθνό ςυγκριτικό εκτύμηςη.   
 
Οι διαδικαςύεσ ϋγκριςησ νϋων ΠΠ περιγρϊφονται παρακϊτω: 

 Καθοριςμόσ αναγκαιότητϊσ του, 
 Προςδιοριςμόσ τησ ακαδημαώκόσ φυςιογνωμύασ και τησ ποιότητασ και 

αποτελεςματικότητασ του  “προφύλ” του, 
 Διατύπωςη των μαθηςιακών ςτόχων και αποτελεςμϊτων του, 
 Σχεδιαςμόσ του περιεχομϋνου του (μαθόματα, μαθηςιακϊ αποτελϋςματα 

μαθημϊτων, ECTS), 
 Προςδιοριςμόσ των μεθόδων διδαςκαλύασ και αξιολόγηςόσ του, 
  Περιγραφό τησ καταλληλότητασ προςόντων μελών ΔΕΠ/ ΕΠ και 

ςτελϋχωςό του, 
 Περιγραφό τησ επϊρκειασ διαθϋςιμων υποδομών υποςτόριξησ τησ 

μϊθηςησ 
 

5.1.β Διαδικαςύεσ ςχεδιαςμού, τροποπούηςησ και βελτύωςησ των ΠΠ  
 

Σο ΠΠ αναθεωρεύται και επικαιροποιεύται όταν κρύνεται αναγκαύο από τισ 
εξελύξεισ και τισ αναθεωρημϋνεσ απαιτόςεισ τησ επιςτόμησ, τησ τεχνολογύασ και 
των τεχνών, καθώσ και τησ διεθνούσ επιςτημονικόσ πρακτικόσ και των αλλαγών 
των διδακτικών μεθόδων και ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτότων.  
 
Σα προγρϊμματα ςπουδών των Σμημϊτων τροποποιούνται ό βελτιώνονται με 
τισ εξόσ διαδικαςύεσ:  

 Μετϊ από την κατϊθεςη μιασ εξωτερικόσ ϋκθεςησ αξιολόγηςησ, 
 Μετϊ από την κατϊθεςη τησ ετόςιασ εςωτερικόσ ϋκθεςησ αξιολόγηςησ, 
 Στη διαδικαςύα αυτό, η Επιτροπό Προγρϊμματοσ Σπουδών καταθϋτει 

γραπτό ειςόγηςη ςτη Συνϋλευςη του Τμόματοσ ςτην οπούα 
ενςωματώνονται οι επιςημϊνςεισ των εςωτερικών και εξωτερικών 
αξιολογόςεων του Τμόματοσ, 

 Η ςυνϋλευςη του Τμόματοσ ςυνεδριϊζει μια φορϊ το χρόνο, τον μόνα 
Απρύλιο ςτην οπούα ςυνεδρύαςη, λαμβϊνονται οι ςχετικϋσ αποφϊςεισ,  

 Η απόφαςη τησ Συνϋλευςησ του Τμόματοσ για αναθεώρηςη του ΠΠΣ 
κοινοποιεύται ςτην Κοςμητεύα, η οπούα και εκδύδει την τελικό απόφαςη. 
Εφόςον απαιτούνται ςημαντικέσ αλλαγέσ, οι αποφϊςεισ κοινοποιούνται 
ςτη ΜΟΔΙΠ η οπούα ειςηγεύται ςτη Σύγκλητο του Ιδρύματοσ όπου γύνεται η 
επύςημη ϋγκριςη τησ αναθεώρηςησ του ΠΠΣ, 

 Η απόφαςη τησ Συνϋλευςησ του Τμόματοσ για μικρότερεσ αλλαγέσ όπωσ 
προςθόκη ό απόςυρςη μαθημϊτων ό και αλλαγϋσ ςε υπϊρχον μϊθημα και 
αναθεώρηςη του ΠΠΣ προωθεύται και ειςηγεύται ςτην Κοςμητεύα τησ 
Σχολόσ. Η Κοςμητεύα τησ Σχολόσ εγκρύνει την αναθεώρηςη του ΠΠΣ, 

 Οι οποιεςδόποτε αλλαγϋσ ςτο πρόγραμμα ςπουδών, ενςωματώνονται ςτον 
Οδηγό Σπουδών και αναρτώνται ςτο διαδύκτυο μϋχρι το τϋλοσ του μηνόσ 
Ιουνύου κϊθε ϋτουσ. 
 

5.1.γ Διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ των προγραμμϊτων ςπουδών  
 
Οι διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ των προγραμμϊτων ςπουδών περιλαμβϊνουν:  
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 Την αξιολόγηςη των επιμϋρουσ μαθημϊτων από τουσ φοιτητϋσ, 
 Την αξιολόγηςη τησ πληρότητασ, όλου του φακϋλου κϊθε μαθόματοσ: του 

περιγρϊμματοσ των μαθημϊτων, των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων, του 
ςχετικού εκπαιδευτικού υλικού που εύναι αναρτημϋνο ςτο e-class, του 
πολυμεςικού υλικού ψηφιακών μαθημϊτων, των ςχετικών ιςτοςελύδων, 
κ.λπ., 

 Την ετόςια αξιολόγηςη των Προγραμμϊτων Σπουδών κατϊ την οπούα 
πραγματοποιεύται καταγραφό των υποδομών υποςτόριξησ τησ μϊθηςησ 
και εντοπύζονται με τον τρόπο αυτό ϊμεςα τυχόν ελλεύψεισ ό ανϊγκεσ 
ενύςχυςησ τησ υποςτόριξησ που παρϋχεται. Τα ςυμπερϊςματα αυτϊ αφού 
αναλυθούν από την ΟΜΕΑ κϊθε Τμόματοσ, ςυζητούνται ςτισ Συνελεύςεισ 
των Τμημϊτων, προκειμϋνου να βρεθούν τρόποι βελτύωςησ. Τα 
ςυμπερϊςματα αυτϊ παρουςιϊζονται επύςησ ςτισ εκθϋςεισ εςωτερικόσ 
αξιολόγηςησ που κατατύθενται ςτη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματοσ. 

 Την αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ ςπουδών από τισ εξωτερικϋσ επιτροπϋσ 
αξιολόγηςησ κϊθε 4 χρόνια, με βϊςη τισ διαδικαςύεσ τησ ΑΔΙΠ, 

 Την αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ ςπουδών κϊθε 4 χρόνια από Επιτροπό 
Εξωτερικών Αξιολογητών (ΕΕΑ) που ςυςτόνει η ΑΔΙΠ,  

 Η ςυνϋλευςη του τμόματοσ ςυνεδριϊζει ειδικϊ μια φορϊ το χρόνο, τον 
μόνα Απρύλιο ςτην οπούα ςυνεδρύαςη, λαμβϊνονται οι ςχετικϋσ αποφϊςεισ. 
Οι αποφϊςεισ αυτϋσ κοινοποιούνται ςτην Κοςμητεύα, η οπούα λαμβϊνει και 
τισ τελικϋσ αποφϊςεισ. 

 
5.1.δ Διαδικαςύεσ ςυμμετοχόσ των φοιτητών ςτη διαμόρφωςη των  

       προγραμμϊτων ςπουδών  
 
Οι φοιτητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα να καταθϋτουν γραπτϊ ό προφορικϊ τισ 
απόψεισ τουσ για τη διαμόρφωςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, εύτε ςτην 
Επιτροπό προγρϊμματοσ ςπουδών, εύτε ςτη ςυνϋλευςη του Σμόματοσ δια του 
εκπροςώπου τουσ. 
 
      5.1.ε Διαδικαςύεσ Δ.Π. τησ διδαςκαλύασ με τον φοιτητό ςτο επύκεντρο  
      (φοιτητοκεντρικϋσ)  
 
Σο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ διοργανώνει κϊθε δύο χρόνια, ςεμινϊρια 
επιμόρφωςησ όλου του διδακτικού προςωπικού με θϋματα, αποτελεςματικών 
μεθόδων διδαςκαλύασ, προετοιμαςύασ και ανϊπτυξησ διδακτικού υλικού, 
αντικειμενικών μεθόδων αξιολόγηςησ, κανόνων ακαδημαώκόσ δεοντολογύασ κλπ. 
τη διαδικαςύα αυτό τησ διαμόρφωςησ τησ ςχετικόσ θεματολογύασ λαμβϊνονται 
υπόψη, ςχετικϋσ ειςηγόςεισ τησ ΜΟΔΙΠ και των Κοςμητόρων.  
Ο κϊθε διδϊςκων εύναι υποχρεωμϋνοσ να αναρτόςει ώρεσ ςυνεργαςύασ με τουσ 
φοιτητϋσ. Με τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργύασ του Ιδρύματοσ ορύζεται η 
υποχρϋωςη κϊθε Σμόματοσ για την εκ περιτροπόσ ανϊθεςη καθηκόντων 
υμβούλου πουδών ςε καθηγητϋσ, οι οπούοι θα καθοδηγούν και θα 
υποςτηρύζουν τουσ φοιτητϋσ ςτα προγρϊμματα ςπουδών τουσ. τουσ 
προπτυχιακούσ φοιτητϋσ προβλϋπεται με την ϋναρξη κϊθε ακαδημαικού ϋτουσ 
μύα ημερύδα υποδοχόσ όπου αναλύεται όλη η δομό του προγρϊμματοσ και ο 
τρόποσ λειτουργύασ του Σμόματοσ.  
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Οι διαδικαςύεσ βελτύωςησ του περιεχομϋνου και του επιπϋδου του διδακτικού 
ϋργου περιγρϊφονται παρακϊτω: 

 Επικαιροπούηςη των ςυγγραμμϊτων  ανϊλογα με τη φύςη του μαθόματοσ, 
 Επικαιροπούηςη του περιεχομϋνου των μαθημϊτων ανϊλογα με τη φύςη 

του μαθόματοσ, 
 Αξιολόγηςη του διδακτικού ϋργου από τουσ φοιτητϋσ αλλϊ με καθοριςμϋνο 

ελϊχιςτο αριθμό ερωτηματολογύων που πρϋπει να ςυμπληρωθούν από 
φοιτητϋσ που παρακολουθούν τισ διαλϋξεισ θεωρύασ, ώςτε να 
αξιολογόςουν ςυνολικϊ το μϊθημα, 

 Σεμινϊρια/μαθόματα βελτύωςησ τησ εκπαιδευτικόσ ικανότητασ των 
διδαςκόντων, ςε ςυνεργαςύα με τα παιδαγωγικϊ τμόματα 

 
 

5.1.ςτ Αξιολόγηςη τησ ποιότητασ του διδακτικού ϋργου από τουσ φοιτητϋσ 
 
Σο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ εφαρμόζει ςυγκεκριμϋνεσ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ 
τησ ποιότητασ του διδακτικού ϋργου από τουσ φοιτητϋσ. Η διαδικαςύα 
αξιολόγηςησ των μαθημϊτων και των διδαςκόντων ορύζεται ςτον Κανονιςμό 
πουδών του Σμόματοσ, εγκρύνεται από τη υνϋλευςη και ςτη ςυνϋχεια από την 
Κοςμητεύα τησ χολόσ. Ειδικότερα, το Π.Θ. ϋχει αναπτύξει ςυγκεκριμϋνο 
πληροφοριακό ςύςτημα, ςτο οπούο οι φοιτητϋσ ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου 
προβαύνουν ςτην αξιολόγηςη των μαθημϊτων τουσ και του διδακτικού ϋργου 
των καθηγητών τουσ, η οπούα εξϊγεται αυτόματα.  

Η αξιολόγηςη από τουσ φοιτητϋσ για κϊθε μϊθημα/διδϊςκοντα ςτο τϋλοσ του 
εξαμόνου, εύναι το εργαλεύο που εξαςφαλύζει ςτο διδϊςκοντα την απαραύτητη 
ανατροφοδότηςη και την ευκαιρύα να τεθεύ υπόψη του η γνώμη των φοιτητών. 
υγκεκριμϋνα, ςε κϊθε διδϊςκοντα κοινοποιούνται ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου τα 
αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςόσ του από τουσ φοιτητϋσ, και αφορϊ τόςο ςτον 
ύδιο όςο και ςτα μαθόματϊ του. τα αποτελϋςματα περιλαμβϊνονται ο αριθμόσ 
των φοιτητών που τον αξιολόγηςαν, η ποςοτικό και ποιοτικό αξιολόγηςη που 
ϋλαβε ανϊ ερώτηςη, καθώσ και τυχόν ςχόλια και παρατηρόςεισ. Η αξιολόγηςη 
εύναι τακτικό, ανώνυμη και τα αποτελϋςματϊ τησ κοινοποιούνται ςτον Πρόεδρο 
του Σμόματοσ και τουσ ενδιαφερόμενουσ, μετϊ τη λόξη των εξετϊςεων, με ςκοπό 
τον εντοπιςμό προβλημϊτων και την βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ των 
διδαςκόντων. ε οριςμϋνα Σμόματα οργανώνεται ειδικό ςυνεδρύαςη τησ 
υνϋλευςησ με ςκοπό τη ςυζότηςη τησ αξιολόγηςησ από τουσ φοιτητϋσ όλων 
των μαθημϊτων/διδαςκόντων και την ϊντληςη ςυμπεραςμϊτων για τη 
βελτύωςη του επιπϋδου τησ παρεχόμενησ διδαςκαλύασ, των μεθόδων και μϋςων 
που χρηςιμοποιούνται. 

Για την αξιοπούηςη αυτών των αξιολογόςεων, το Π.Θ. ακολουθεύ τισ παρακϊτω 
διαδικαςύεσ. 

 ε περύπτωςη χαμηλόσ βαθμολογύασ, εϊν η αξιολόγηςη εύναι κϊτω από 1 
ό 2 με ϊριςτα το 5, θα πρϋπει ο διδϊςκων να ςυγγρϊψει ϋκθεςη ςχετικϊ 
με τον τρόπο που θα διορθώςει το διδακτικό του ϋργο και να την 
παραδώςει ςτον Πρόεδρο του Σμόματοσ, 

 Εϊν η αξιολόγηςη εύναι θετικό, ο αξιολογούμενοσ μπορεύ να 
επιβραβεύεται ςύμφωνα με τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπει ο Οδηγόσ 
βραβεύςεων του Πανεπιςτημύου. 
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5.1.ζ Μηχανιςμού ΑΡΙΣΕΙΑ ςτη διδαςκαλύα και την ϋρευνα  

 
το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ εφαρμόζεται ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα επιλογόσ 
του Επιςτόμονα τησ χρονιϊσ.  Με ειςόγηςη τησ ΜΟΔΙΠ, κϊθε χρόνο επιλϋγεται 
από μια εξωτερικό του Πανεπιςτημύου επιτροπό ο επιςτόμονασ τησ χρονιϊσ, τον 
ϋναν χρόνο από τισ Θετικϋσ, τον ϊλλο από τισ Βιολογικϋσ, και τον ϊλλο από τισ 
Ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ.  Σην ευθύνη τησ διαδικαςύασ αυτόσ ϋχει η Διεύθυνςη 
Ακαδημαικών Θεμϊτων του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ. 

 
      5.1.η Διαδικαςύα αξιολόγηςησ εκπαιδευτικών υποδομών και υποςτόριξησ 
των     
      φοιτητών 

 
τισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Αξιολόγηςησ καταγρϊφονται όλεσ οι πληροφορύεσ των 
εκπαιδευτικών υποδομών και του ςχετικού εκπαιδευτικού υλικού υποςτόριξησ 
των φοιτητών. Με βϊςη αυτϋσ τα Σμόματα προβαύνουν ςτην αξιολόγηςη των 
εκπαιδευτικών υποδομών τουσ και ςχεδιϊζουν τη βελτύωςό τουσ ςε ετόςια 
βϊςη. 

 
     5.1.θ Διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ των επιδόςεων των φοιτητών, επιβραβεύςεισ,  
     υποτροφύεσ 
 
το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ, μια φορϊ το χρόνο, και ςυγκεκριμϋνα με ευθύνη 
των γραμματειών των τμημϊτων, επιλϋγονται οι 3 φοιτητϋσ του κϊθε ϋτουσ που 
ςημεύωςαν την υψηλότερη βαθμολογύα και ολοκλόρωςαν επιτυχώσ το ςύνολο 
των ςχετικών μαθημϊτων του προηγούμενου ακαδημαώκού ϋτουσ. Οι φοιτητϋσ 
αυτού λαμβϊνουν ςχετικό γραπτό Βεβαύωςη Αριςτεύασ και τα ονόματϊ τουσ 
ανακοινώνονται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ.  

 
ι) Έλεγχοσ από το Ίδρυμα τησ ςυςτηματικόσ και διαρκούσ εφαρμογόσ των   
    διαδικαςιών Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ 
 
Οι διαδικαςύεσ και τα κριτόρια αξιολόγηςησ των φοιτητών επικαιροποιούνται 
τακτικϊ από τουσ διδϊςκοντεσ του Ιδρύματοσ με ςκοπό τη βελτύωςη τησ 
αποτελεςματικότητϊσ τουσ. Η ΜΟΔΙΠ και η ύγκλητοσ ϋχουν την πολιτικό 
ευθύνη βελτιώςεων και τροποποιόςεων των εςωτερικών διαδικαςιών 
αξιολόγηςησ των Σμημϊτων για επικαιροπούηςη των κριτηρύων, των μεθόδων 
και των διαδικαςιών αξιολόγηςησ ςτα Σμόματα του Ιδρύματοσ. 
 
 
5.2 Παροχή «μη ςυμβατικήσ» εκπαίδευςησ 
 

 Ε-εκπαύδευςη (e-learning/distance learning). υμμετοχό του Π.Θ. ςε 
διαγωνιςμούσ παροχόσ εκπαύδευςησ με τη μεθοδολογύα τησ εξ 
αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ.  

 χεδιαςμόσ και υλοπούηςη νϋων προγραμμάτων δια βίου μάθηςησ και 
κατάρτιςησ ςτο Π.Θ. Σα προτεινόμενα Προγρϊμματα (πιςτοποιόςεισ, 
επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, κ.λπ.) εύναι αυτοχρηματοδοτούμενα (από 
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τουσ ςυμμετϋχοντεσ/επιμορφωμϋνουσ), αυξϊνοντασ αυτομϊτωσ τον 
πληθυςμό-ςτόχο του Ιδρύματοσ και, ταυτόχρονα, τουσ ςυνολικούσ ιδύουσ 
πόρουσ του Π.Θ. Σο Ίδρυμα παρϋχει επιμορφωτικϊ προγρϊμματα ςε 
ςυγκεκριμϋνο γνωςτικό αντικεύμενο, ςε ςτελϋχη φορϋων όπωσ 
Επιμελητόρια, Οργανιςμούσ κ.λπ., πιςτοποιώντασ (κατόπιν κατοχύρωςησ 
και ϋγκριςησ του δικαιώματόσ του να λειτουργεύ ωσ φορϋασ 
πιςτοπούηςησ) τη γνωςτικό επϊρκεια του ςτελεχιακού δυναμικού των 
Υορϋων/Οργανιςμών – ‘πελατών’ του.  

 υςτηματοπούηςη τησ παροχόσ προγραμμϊτων επιμόρφωςησ και 
επιςτημονικόσ κατϊρτιςησ προσ το ςύνολο του διοικητικού προςωπικού 
του Π.Θ. Μϋςω του Κ.Ε.Κ. παρϋχεται εκπαύδευςη ςε πληροφοριακϋσ 
δεξιότητεσ για το ακαδημαώκό προςωπικό και τουσ φοιτητϋσ, διοργϊνωςη 
ςεμιναρύων, υλοπούηςη ερευνών βαθμού ικανοπούηςησ και ςυγκριτικόσ 
αξιολόγηςησ (benchmarking). 
 

 

6. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ) 

6.1 Διαδικαςίεσ, κανόνεσ και απαιτήςεισ για την ίδρυςη ΠΜ 

 Σα ΠΜ ιδρύονται, ςύμφωνα με την πρόςφατη νομοθεςύα, από τον Πρύτανη 
και λειτουργούν ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο ΥΕΚ ύδρυςόσ τουσ, τον 
Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργύασ του Π.Θ., τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακών 
πουδών του Π.Θ. και τουσ Εςωτερικούσ Κανονιςμούσ Λειτουργύασ τουσ, οι 
οπούοι εγκρύνονται από τη ύγκλητο. 

 Σο Π.Θ., προκειμϋνου να επιβλϋπει την τόρηςη των διαδικαςιών, των  
κανονιςμών και των απαιτόςεων για την ύδρυςη Νϋων ΠΜ, ςυνϋςτηςε 
Ειδικό Επιτροπό, ςτο ϋργο τησ οπούασ περιλαμβϊνεται ο ϋλεγχοσ εφαρμογόσ 
τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ και τησ κϊλυψησ ςχετικών ποιοτικών κριτηρύων 
λειτουργύασ τουσ. την Επιτροπό αυτό καταλόγουν οι αποφϊςεισ των 
Γ..Ε.. των Σμημϊτων για νϋα ΠΜ και αυτό ειςηγεύται ςτη ύγκλητο την 
ύδρυςό τουσ ό μη. την περύπτωςη θετικόσ απόφαςησ τησ υγκλότου η 
ύδρυςη πραγματοποιεύται με Πρϊξη του Πρύτανη που δημοςιεύεται ςε ΥΕΚ. 

6.2 Διαδικαςίεσ ελέγχου τησ ποιότητασ των διδαςκόμενων μαθημάτων  

Ο Κανονιςμόσ Μεταπτυχιακών πουδών του Π.Θ., ο οπούοσ αναμορφώνεται 
περιοδικϊ, περιλαμβϊνει οδηγύεσ για την αξιολόγηςη των διδαςκόμενων 
μεταπτυχιακών μαθημϊτων από τουσ φοιτητϋσ. Παρϊλληλα, απαιτεύ από κϊθε 
ΠΜ να ςυντϊςςει πλόρη Οδηγό πουδών. Με βϊςη τον Κανονιςμό 
Μεταπτυχιακών πουδών οι αξιολογόςεισ των μαθημϊτων ςυζητούνται από την 
Γ..Ε.. τον μόνα Απρύλιο και τα πρακτικϊ τησ ςυνεδρύαςησ αποςτϋλλονται ςτην 
Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών.  

τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακών πουδών του Π.Θ. και τον Εςωτερικό 
Κανονιςμό Λειτουργύασ του κϊθε ΠΜ περιγρϊφονται οι διορθωτικϋσ ενϋργειεσ 
ςε περύπτωςη που ςυγκεκριμϋνοσ διδϊςκων δεν ςυγκεντρώνει ικανοποιητικό 
βαθμολογύα ςτην αξιολόγηςη μεταπτυχιακού μαθόματοσ (π.χ. ςυμμετοχό ςε 
επιμορφωτικϊ μαθόματα, αλλαγό διδϊςκοντοσ). 
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Παρϊλληλα, η Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών μπορεύ να ζητϊ από τα ΠΜ 
ελϊχιςτο αριθμό δημοςιεύςεων ό ανακοινώςεων ςε ςυνϋδρια που προϋρχονται 
από Μεταπτυχιακϋσ Διατριβϋσ ωσ κριτόριο τησ ποιότητασ των διατριβών. 

6.3 Διαδικαςίεσ προςέλκυςησ ενδιαφερομένων, επιλογήσ αιτούντων και 
προβολήσ των ΠΜ 

τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακών πουδών του Π.Θ. και τον Εςωτερικό 
Κανονιςμό Λειτουργύασ του κϊθε ΠΜ περιλαμβϊνονται αναλυτικϊ οι 
διαδικαςύεσ προςϋλκυςησ των ενδιαφερόμενων και επιλογόσ των αιτούντων.  ε 
αυτϋσ περιλαμβϊνονται η προκόρυξη, η αξιολόγηςη του φακϋλου των αιτούντων 
και οι ςυνεντεύξεισ των αιτούντων από ειδικό επιτροπό. Η Γ..Ε.. των 
Σμημϊτων ελϋγχει αν τηρούνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ επιλογόσ των 
αιτούντων και λαμβϊνει την τελικό απόφαςη επιλογόσ.  Η Επιτροπό 
Μεταπτυχιακών πουδών διατηρεύ το δικαύωμα δειγματοληπτικού ελϋγχου των 
διαδικαςιών. 

Οι Γραμματεύεσ των ΠΜ υποχρεούνται να ελϋγχουν την εγκυρότητα των 
τύτλων ςπουδών μϋςα ςτο πρώτο τρύμηνο ςπουδών. 

Κϊθε χρόνο τον μόνα Μϊρτιο προβϊλλονται τα ΠΜ μϋςα από ηλεκτρονικϋσ 
εφημερύδεσ, καθώσ και εφημερύδεσ των Αθηνών, Θεσ/νύκησ και τοπικϋσ. Επύςησ, 
κατϊ τη διοργϊνωςη ςχετικών ημερύδων από το Π.Θ. ό από οριςμϋνα Σμόματα 
προςκαλούνται και απόφοιτοι των ΠΜ οι οπούοι εργϊζονται, αλλϊ και 
παραγωγικού φορεύσ που απαςχολούν προςωπικό από αποφούτουσ του Π.Θ., για 
μεταφορϊ εμπειρύασ. 

Σα Σμόματα ϋχουν την ελευθερύα ςτο πλαύςιο τησ αυτόνομησ λειτουργύασ των 
ΠΜ να αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ για προβολό των ΠΜ ςτο πλαύςιο των 
δυνατοτότων τουσ και ανϊλογα με την ιδιαιτερότητα των προγραμμϊτων τουσ. 

Η προβολό επιτυγχϊνεται μϋςω διαλϋξεων προςκεκλημϋνων ομιλητών τησ 
Ελλϊδασ και του εξωτερικού που αναδεικνύονται από τα μϋςα ενημϋρωςησ και 
εύναι ανοιχτϋσ ςτο κοινό και τουσ φοιτητϋσ. 

Σα ΠΜ χορηγούν υποτροφύεσ ςε μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ με βϊςη ςυνδυαςμό 
κριτηρύων επύδοςησ και ειςοδηματικών. 

Επιπλϋον, η διαδικαςύα τησ δημόςιασ παρουςύαςησ των  μεταπτυχιακών 
διατριβών, που ςε οριςμϋνα Σμόματα εύναι υποχρεωτικϊ ανοιχτό, ςυμβϊλλει 
ςτην ανϊδειξη τησ ποιότητασ του παραγόμενου ερευνητικού ϋργου. 

Σα ΠΜ διαθϋτουν ιςτοςελύδα ςε ελληνικϊ και Αγγλικϊ παρϋχοντασ τη 
δυνατότητα ςε κϊθε ενδιαφερόμενο για ευρύτερη ενημϋρωςη. 

Σϋλοσ, η επιχορηγούμενη ςυμμετοχό μεταπτυχιακών φοιτητών ςε ςυνϋδρια και 
ημερύδεσ ϊλλων Ιδρυμϊτων προβϊλλει διεθνώσ το παραγόμενο ερευνητικό  ϋργο. 

Σο Π.Θ. ςυμμετϋχει κϊθε χρόνο  ςτη  «Διεθνό Έκθεςη για την Εκπαύδευςη», ςτην 
Αθόνα, φϋρνοντασ ςε επαφό ςχολεύα κι αποφούτουσ από όλη την Ελλϊδα και 
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δύνοντασ την ευκαιρύα για προβολό των ΠΜ. Επύςησ διοργανώνονται ςε ετόςια 
βϊςη ειδικϋσ ημερύδεσ ό ενημερωτικϋσ εβδομϊδεσ «Ημϋρεσ ταδιοδρομύασ» όπου  
φοιτητϋσ, γονεύσ, υποψόφιοι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με 
παραγωγικούσ φορεύσ. Σϋλοσ, ςτο πλαύςιο πρωτοκόλλων ςυνεργαςύασ μεταξύ 
Π.Θ. και ϊλλων φορϋων (Γαλλικό Ινςτιτούτο Θεςςαλονύκησ, 
ύνδεςμοσ  Βιομηχϊνων Θεςςαλύασ και Κεντρικόσ Ελλϊδοσ (ΒΘΚΕ) - Σμόμα 
Enterprise Europe Network-Hellas του ΒΘΚΕ) ϋρχονται ςε επαφό επιςτόμη και 
αγορϊ εργαςύασ. 

Σϋλοσ, το Π.Θ. ϋχει προχωρόςει ςτην ανϊπτυξη ξενόγλωςςων προγραμμϊτων 
μεταπτυχιακών ςπουδών για την προςϋλκυςη και αλλοδαπών φοιτητών.  

6.4 Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ του βαθμού επίτευξησ των ςτόχων και 
ενςωμάτωςη των αποτελεςμάτων των αξιολογήςεων 

τουσ Οδηγούσ πουδών των ΠΜ περιγρϊφονται οι διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ 
παρακολουθεύται ο μηχανιςμόσ ελϋγχου τησ επύτευξησ των ςτόχων, π.χ. 
επικοινωνύα με αποφούτουσ ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και καταγραφό τησ 
βελτύωςησ τησ επαγγελματικόσ τουσ κατϊςταςησ.  

Σα αποτελϋςματα των αξιολογόςεων ςυζητούνται ςτη Γ..Ε.. του Σμόματοσ και 
οι απαραύτητεσ προςαρμογϋσ ςτόχων ενςωματώνονται ςτον Εςωτερικό 
Κανονιςμό Λειτουργύασ των ΠΜ, την υλοπούηςη των οπούων επύςησ 
παρακολουθεύ και ελϋγχει η Γ..Ε.. του Σμόματοσ. 

6.5 Αξιολόγηςη των ΠΜ από τουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητέσ και φορείσ 
εκτόσ Πανεπιςτημίου 

Ο Κανονιςμόσ Μεταπτυχιακών πουδών του Π.Θ. και διαμϋςω αυτού ο 
Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ του κϊθε ΠΜ προβλϋπει τη ςυμπλόρωςη  
ερωτηματολογύου από τουσ Μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ κατϊ την αποφούτηςό 
τουσ με το οπούο να αξιολογούν ςυνολικϊ το ΠΜ 

το ςτϊδιο τησ οργϊνωςησ βρύςκεται η διαδικαςύα για αξιολόγηςη των ΠΜ 
από εκπροςώπουσ παραγωγικών και κοινωνικών φορϋων, με τουσ οπούουσ 
ςχετύζεται το αντικεύμενο των ΠΜ, όπωσ επιμελητόρια και επαγγελματικούσ 
ςυλλόγουσ. 

 

7. ΚΤΚΛΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ προβλϋπεται η ςύνταξη από κϊθε Σμόμα 
αναλυτικού Κανονιςμού Διδακτορικών πουδών, ο οπούοσ εγκρύνεται από τη 
ύγκλητο.  Ο Κανονιςμόσ προβλϋπει όλεσ τισ διαδικαςύεσ και τουσ κανόνεσ που 
διϋπουν τισ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ, όπωσ παρακολούθηςη μαθημϊτων, κριτόρια 
και κλύμακεσ βαθμολογύασ, προώποθϋςεισ απονομόσ του τύτλου, ελϊχιςτοσ 
αριθμόσ δημοςιεύςεων ανϊ διδακτορικό διατριβό κ.λπ. 

Οι υνελεύςεισ των Σμημϊτων παρακολουθούν την εφαρμογό του Κανονιςμού 
Διδακτορικών πουδών και επιλαμβϊνονται για θϋματα που ανακύπτουν (π.χ. 
λιμνϊζουςεσ διατριβϋσ). το τϋλοσ κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ οι υνελεύςεισ των 
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Σμημϊτων ςυζητούν την πορεύα των Διδακτορικών πουδών και αποςτϋλλουν 
ςτη Διεύθυνςη Ακαδημαώκών Θεμϊτων τα πρακτικϊ τησ ςυνεδρύαςησ. 

 

 

8. ΕΡΕΤΝΑ 

8.1 Μηχανιςμοί ενίςχυςησ τησ ερευνητικήσ δραςτηριότητασ και    
       ΑΡΙΣΕΙΑ ςτην έρευνα  
 
Σο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ Π.Θ. φροντύζει για τη δημιουργύα κλύματοσ 
παρακύνηςησ και αριςτεύασ, μϋςω τησ προκόρυξησ ςε ετόςια βϊςη 
ςυγκεκριμϋνων προγραμμϊτων επιβρϊβευςησ ατόμων, ερευνητικών ομϊδων ό 
τμημϊτων για εξαιρετικϋσ ερευνητικϋσ επιδόςεισ (π.χ. τοχευμϋνη Έρευνα, 
Εκδηλώςεισ «Μιλώ για το Πανεπιςτόμιό μου», Βραδιϊ Ερευνητό), για εξαύρετη 
διδαςκαλύα, οργϊνωςη ξενόγλωςςων προγραμμϊτων, προςϋλκυςη, 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών από ϊλλεσ χώρεσ, 
ετοιμαςύα πρωτότυπου ψηφιακού διδακτικού υλικού, προετοιμαςύα μαθημϊτων 
για διδαςκαλύα εξ αποςτϊςεωσ κ.λπ. 

Οι ενϋργειεσ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ προσ την κατεύθυνςη αυτό εύναι οι 
παρακϊτω: 

• Έχει καθιερωθεύ ετόςιο βραβεύο διακεκριμϋνου ερευνητό που απονϋμεται ςε 
μϋλοσ του ακαδημαώκού προςωπικού του ιδρύματοσ  

• Ανταμοιβό τησ αριςτεύασ με χορηγύεσ (ατομικϋσ-ομϊδων), με επιβρϊβευςη 
καινοτόμων προώόντων ϋρευνασ και υποςτόριξη τησ εκκύνηςησ νεοςύςτατων 
εταιρειών (start-ups & spin-offs) για προώόντα και υπηρεςύεσ.  

• Επιδιώκεται η εξαςφϊλιςη χρηματοδότηςησ τησ ϋρευνασ για χρόνο 
μεγαλύτερο τησ διϊρκειασ του ενόσ μόνο project, ϋτςι ώςτε να μην 
αποςυντύθενται οι ερευνητικϋσ ομϊδεσ.  

• Ενύςχυςη των ερευνητικών πεδύων ςτα οπούα ϋχει όδη διακρύςεισ κϊθε 
Σμόμα.  

• Διεθνοπούηςη τησ δραςτηριότητασ του Π.Θ. μϋςα από την ανϊπτυξη δι-
επιςτημονικών και δια-κρατικών ςυνεργαςιών, ώςτε το Π.Θ. να ενιςχύςει τη 
διεθνό αναγνώριςό του και την αποδοτικότερη διεκδύκηςη χρηματοδότηςησ 
από τα κοινοτικϊ προγρϊμματα (ΓΓΕΣ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ, ΕΠΑ, ERC, 
Horizon 2020, RIS3).  

• Διευκόλυνςη ςυνεργαςιών και αξιοπούηςη δυνατοτότων των παραγωγικών 
δυνϊμεων, των πλεονεκτημϊτων τησ γεωγραφύασ, του φυςικού και ιςτορικού 
πλούτου τησ περιοχόσ.  

• υςτηματικό αποτύπωςη και προβολό τησ ερευνητικόσ παραγωγόσ ςτο Π.Θ. 
(ύψοσ ερευνητικών χορηγιών, αριθμόσ ενεργών ερευνητών, διπλώματα 
ευρεςιτεχνύασ, ςυνεργαςύεσ για υπηρεςύεσ και μεταφορϊ τεχνογνωςύασ, 
Προγρϊμματα διϊ βύου μϊθηςησ, τεχνοβλαςτού).  

• Ενύςχυςη των ερευνητικών υποδομών και πόρων για μια μϋςο-
μακροπρόθεςμη περύοδο (η οπούα βϋβαια ςυνδϋεται και με τη γενικότερη 
κατϊςταςη τησ οικονομύασ τησ χώρασ και την αςφυκτικό εξϊρτηςη του 
Πανεπιςτημύου από την κεντρικό πολιτικό διούκηςη).  
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• Ανϊπτυξη κοινών υποδομών υποςτόριξησ (core facilities).  
• Τποςτόριξη εκκύνηςησ νεοςύςτατων εταιρειών.  
• Διεύρυνςη των ςυνεργαςιών μεταξύ όλων των Σμημϊτων του 

Πανεπιςτημύου, καθώσ και με ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνα ελληνικϊ Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. 
τησ αλλοδαπόσ με την υπογραφό ςυμφώνων ςυνεργαςύασ.  

• Δημιουργύα ανοικτών ςεμιναρύων «Ερευνητικών Θεμϊτων» με ςτόχο την 
παρακύνηςη και προςϋλκυςη ερευνητών από τον ενεργό πυρόνα του 
φοιτητικού πληθυςμού.  

• Αξιοπούηςη τησ διαθϋςιμησ γνώςησ/τεχνογνωςύασ προσ όφελοσ του 
Πανεπιςτημύου, τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ και τησ Ελλϊδασ.  

• υντονιςμϋνη υποςτόριξη τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ ςτην προςπϊθεια για 
αξιοπούηςη κονδυλύων του νϋου ΕΠΑ 2014-2020.  

8.2 Μηχανιςμοί υποςτήριξησ Έρευνασ και αξιοποίηςησ των 
 αποτελεςμάτων τησ 

την Επιτροπό Ερευνών του Π.Θ. ϋχει αναπτυχθεύ ειδικό Δομό («Γραφεύο 
Τποςτόριξησ Έρευνασ & Αξιοπούηςησ των Αποτελεςμϊτων», 
http://liaison.uth.gr/index.php/el/) με ςτόχο τη διαρκό ενημϋρωςη τησ 
«Οικογϋνειασ» του Π.Θ. ςχετικϊ με την δυνατότητα χρηματοδοτούμενησ 
ϋρευνασ, διαςύνδεςό τησ με την κοινωνύα ςε τοπικό, υπερ-τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο, αλλϊ και την παρϊλληλη αξιοπούηςό τησ. τόχοσ του 
Γραφεύου εύναι η ςύνδεςη τησ ϋρευνασ που επιτελεύται ςτο Πανεπιςτόμιο 
Θεςςαλύασ με την εγχώρια αλλϊ και την παγκόςμια παραγωγό. Σο Γραφεύο, με 
ςαφό προςανατολιςμό προσ την προώθηςη τησ ϋρευνασ και τησ καινοτομύασ, 
αναλαμβϊνει κϊθε απαραύτητη πρωτοβουλύα για την ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ 
με τουσ παραγωγικούσ φορεύσ με ςκοπό την ϋμπρακτη ςτόριξη τησ 
επιχειρηματικότητασ ςτην Περιφϋρεια Θεςςαλύασ.  

8.3  Εφαρμοζόμενα μέτρα για την υλοποίηςη των ερευνητικών ςτόχων 

το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ για την ενύςχυςη τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ 
εφαρμόζονται τα παρακϊτω μϋτρα: 

 Αξιοπούηςη του αποθεματικού τησ ΕΕ για τον δανειςμό προγραμμϊτων 
και την ενύςχυςη τησ ϋρευνασ, με ϋμφαςη ςτην ενύςχυςη τησ 
χρηματοδότηςησ για την απόκτηςη μεγϊλου εξοπλιςμού για δια-
τμηματικό χρόςη και ενύςχυςη των ερευνητικών δραςτηριοτότων των 
Σμημϊτων. 

 Λειτουργύα υποςτηρικτικόσ δομόσ (μϋςω του ΕΛΚΕ) ανεύρεςησ πόρων 
και υποβοόθηςησ υποβολόσ προτϊςεων. υςτηματικό διεκδύκηςη 
ερευνητικών κονδυλύων μϋςω λειτουργύασ υποςτηρικτικόσ δομόσ 
εξεύρεςησ και υποβοόθηςησ υποβολόσ προτϊςεων. Αναζότηςη 
ςυνεργαςιών με ιδιωτικούσ και δημόςιουσ φορεύσ για την αξιοπούηςη 
των αποτελεςμϊτων ϋρευνασ ςυμπεριλαμβανόμενησ και τησ ανϊπτυξησ 
κοινών ϋργων και τησ δημιουργύασ τεχνοβλαςτών (spin-offs). 

 Δρϊςεισ αναζότηςησ ερευνητικών ςυνεργαςιών ςτο Π.Θ.  
 Φρηματοδότηςη ανϊπτυξησ ερευνητικόσ διαδικαςύασ ςτο Π.Θ. για την 

εξακρύβωςη τησ φωνόσ του πελϊτη (Voice of Customer).  
 Δρϊςεισ ςτοχευμϋνησ ϋρευνασ ςτο Π.Θ. Φρηματοδότηςη από την 

Επιτροπό Ερευνών δρϊςεων ςτοχευμϋνησ ϋρευνασ (κρύςη από 

http://liaison.uth.gr/index.php/el/
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εξωτερικούσ αξιολογητϋσ) με ϋμφαςη ςτην τοπικό κοινωνύα, επενδύοντασ 
παρϊλληλα ςε δρϊςεισ κοινωνικόσ ευθύνησ και ανϊπτυξησ πολιτιςμού 

 Αξιοπούηςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ ςτο Π.Θ. Ενθϊρρυνςη ςτην 
κατοχύρωςη εφευρϋςεων από την Επιτροπό Ερευνών ςυμμετϋχοντασ 
οικονομικϊ ςτη διαδικαςύα κατοχύρωςησ και ςυμβϊλλοντασ ςτην 
προβολό και την εμπορικό αξιοπούηςη εφευρϋςεων που απορρϋουν από 
την ερευνητικό δραςτηριότητα των μελών ΔΕΠ του Π.Θ. 

 Ενύςχυςη των ερευνητικών δραςτηριοτότων των Σμημϊτων του Π.Θ. με 
προκόρυξη και χρηματοδότηςη από την Επιτροπό Ερευνών μικρών 
ερευνητικών προγραμμϊτων ανϊ Σμόμα (1 ό 2/ϋτοσ), με επιςτημονικϊ 
υπευθύνουσ κυρύωσ νϋα μϋλη ΔΕΠ. 

 υςτηματικό καταγραφό, ανϊλυςη και δημοςιοπούηςη τησ 
επιςτημονικόσ και ερευνητικόσ δραςτηριότητασ των τμημϊτων και των 
μελών ΔΕΠ του Πανεπιςτημύου, καθώσ και επεξεργαςύασ και 
αναθεώρηςησ του ετόςιου επιχειρηματικού και ερευνητικού ςχεδύου-
προγρϊμματοσ του Ιδρύματοσ. 
 

8.4  τρατηγική ανάπτυξησ ερευνητικών ςυνεργαςιών με ερευνητικά  
       κέντρα και παραγωγικούσ φορείσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 

το «Γραφεύο Τποςτόριξησ Έρευνασ & Αξιοπούηςησ των Αποτελεςμϊτων» που 
λειτουργεύ ςτη Επιτροπό Ερευνών ϋχει αναπτυχθεύ ϋνασ διαδικτυακόσ «Κόμβοσ 
ϋρευνασ και καινοτομύασ».  τόχοσ τησ λειτουργύασ του εύναι η ϊμεςη και 
αποτελεςματικότερη ςύνδεςη τησ ϋρευνασ που επιτελεύται ςτο Π.Θ. και ςτα 
λοιπϊ ερευνητικϊ Ιδρύματα τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ με την υφιςτϊμενη 
Παραγωγό. τον Κόμβο παρϋχεται αναλυτικό πληροφόρηςη για τα πεπραγμϋνα 
και τισ δυνατότητεσ των εργαςτηρύων του Π.Θ., καθώσ και για τισ υπηρεςύεσ που 
παρϋχονται από τα εργαςτόρια και τισ ερευνητικϋσ ομϊδεσ προσ τισ 
επιχειρόςεισ, με δυνατότητα αναζότηςησ ανϊ θεματικό αντικεύμενο. 

Ο Κόμβοσ απευθύνεται ςτισ Μικρομεςαύεσ Επιχειρόςεισ, τουσ Παραγωγικούσ και 
Αναπτυξιακούσ Οργανιςμούσ, τουσ Ιδιώτεσ και ςτουσ Ερευνητϋσ. Παρϋχει 
ϋγκαιρη, ϋγκυρη και αξιόπιςτη πληροφόρηςη, ςε ηλεκτρονικό μορφό, για τισ 
δραςτηριότητεσ και τισ ερευνητικϋσ δυνατότητεσ των εργαςτηρύων, με ϋμφαςη 
ςτισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ υψηλού τεχνολογικού επιπϋδου και 
προςτιθϋμενησ αξύασ. 

Σαυτόχρονα ςτο «Γραφεύο Τποςτόριξησ Έρευνασ & Αξιοπούηςησ των 
Αποτελεςμϊτων» εύναι διαθϋςιμεσ ςυνδϋςεισ τόςο με μεμονωμϋνα  ερευνητικϊ 
κϋντρα και παραγωγικούσ φορεύσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, όςο και με 
δύκτυα αυτών (π.χ. EURAXESS, WebInUnion, ERASMUS+, FP7 “PEOPLE”, κ.ϊ.). Σο 
Γραφεύο παρϋχει ςυνεχό και αδιϊλειπτη εξυπηρϋτηςη των αιτημϊτων των 
ερευνητών του Π.Θ. μϋςω δρϊςεων ενημϋρωςησ, ενημερωτικών e-δελτύων, e-
ανακοινώςεων, καθώσ και μϋςω λογαριαςμών ςτα πλϋον δημοφιλό κοινωνικϊ 
δύκτυα και μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ (facebook:         
https://www.facebook.com/liaison.of.uth, twitter, youtube). 

Αναφορικϊ με την αποτελεςματικότητα τησ ανωτϋρω ςτρατηγικόσ ενδεικτικϊ 
αναφϋρεται η ςυνεργαςύα του Π.Θ. με 80 φορεύσ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ 
FP7 ςτην υλοπούηςη 30 ερευνητικών ϋργων, ςυνολικού προώπολογιςμού 
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9.518.210,27 ευρώ. Επύςησ, η ςυμμετοχό του Π.Θ. ςτο ςύνολο των εγκεκριμϋνων 
ϋργων ςτο πλαύςιο του πρώτου κύκλου του Προγρϊμματοσ Horizon 2020 εύναι 
ιδιαύτερα δυναμικό. 

 

 

8.5  Πολιτική εξαςφάλιςησ πνευματικών δικαιωμάτων, πατέντεσ 

Σο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ παρϋχει υπηρεςύεσ υποςτόριξησ ςε ζητόματα 
καινοτομύασ και επιχειρηματικότητασ. το αντύςτοιχο γραφεύο (ΜΟΚΕ – Μονϊδα 
Καινοτομύασ και Επιχειρηματικότητασ) μπορεύ κϊποιοσ να αντλόςει 
πληροφορύεσ και να βρει εργαλεύα «on-line» που καλύπτουν τισ ανϊγκεσ για την 
οργϊνωςη ενόσ καινοτόμου επιχειρηματικού ςχεδύου (π.χ. Κλαδικϋσ Μελϋτεσ). 
Αναλυτικότερα παρϋχεται μύα ςειρϊ οργανωμϋνων υπηρεςιών από το Γραφεύο 
ςχετικϊ με ζητόματα καινοτομύασ, επιχειρηματικότητασ και ανϊληψησ 
επιχειρηματικόσ δρϊςησ (π.χ. Εταιρεύεσ Σεχνοβλαςτού (spin-offs)). Σαυτόχρονα, 
ιδιαύτερη βαρύτητα ϋχει δοθεύ ςτη διαςφϊλιςη ποιοτικόσ πληροφόρηςησ προσ 
τουσ ερευνητικούσ θύλακεσ του Π.Θ. ςχετικϊ με θϋματα εξαςφϊλιςησ 
πνευματικών δικαιωμϊτων των αποτελεςμϊτων τησ ερευνητικόσ τουσ 
δραςτηριότητασ. Για το λόγο αυτό υπϊρχει αναρτημϋνοσ Οδηγόσ Κατοχύρωςησ, 
πληροφορύεσ για Πατϋντεσ/ Ευρεςιτεχνύεσ καθώσ και για θϋματα προςταςύασ 
διανοητικόσ Ιδιοκτηςύασ. 

 

9.  ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ 

9.1  Πρόςβαςη ςτην πληροφορία και προβολή 

Ο ιςτότοποσ του Π.Θ. παρϋχει πληθώρα πληροφοριών ςε υποψόφιουσ φοιτητϋσ, 
φοιτητϋσ και αποφούτουσ ςτην Ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα. υγκεκριμϋνα 
παρϋχει λεπτομερό Οδηγό πουδών με πληροφορύεσ για τα ακαδημαώκϊ 
Σμόματα, τισ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, τισ δραςτηριότητεσ των εργαςτηρύων, τα 
βιογραφικϊ του διδακτικού προςωπικού, τα μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα 
ςπουδών, τηλϋφωνα επικοινωνύασ και ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ. Η υπηρεςύα 
τησ “Ηλεκτρονικόσ Γραμματεύασ” και η υπηρεςύα “ΠΡΟΒΑΗ” παρϋχουν γενικό 
και εξειδικευμϋνη υποςτόριξη ςτουσ φοιτητϋσ αντύςτοιχα.  

τον ιςτότοπο του Π.Θ. αναρτώνται ειδόςεισ που αφορούν ςτην αριςτεύα, την 
καινοτομύα, καθώσ και τισ δραςτηριότητεσ των μελών τησ ακαδημαΰκήσ 
κοινότητασ (ςυνϋδρια, ημερύδεσ, αναγορεύςεισ, διακρύςεισ). Η ανϊρτηςη 
πραγματοποιεύται ςυνόθωσ ϋπειτα από  πρωτοβουλύα του ενδιαφερόμενου για 
ανϊρτηςη τησ πληροφορύασ και ςε ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Δημοςύων 
χϋςεων του Π.Θ. 

Ειδόςεισ που αφορούν το ευρύτερο κοινό όπωσ εκδηλώςεισ, ομιλύεσ, γιορτϋσ, 
βιβλιοπαρουςιϊςεισ και εν γϋνει εκδηλώςεισ που ςυνδϋουν το Πανεπιςτόμιο με 
την κοινωνύα αναρτώνται ςτον ιςτότοπο του Π.Θ. και δημοςιεύονται ςτον 
τοπικό ημερόςιο τύπο. Επύςησ, ανακοινώςεισ που αφορούν ςε φοιτητέσ, όπωσ 

http://liaison.uth.gr/index.php/el/studies-el/70-2013-11-11-07-02-57
http://liaison.uth.gr/index.php/el/spin-off-el
http://liaison.uth.gr/index.php/el/guide-el
http://liaison.uth.gr/index.php/el/footer-enovation/172-office-en/liaison-innovation/patents-uth/57-patents-en
http://liaison.uth.gr/index.php/el/protection-of-intellectual-property-el
http://liaison.uth.gr/index.php/el/protection-of-intellectual-property-el
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ορκωμοςύεσ, θϋματα φοιτητικόσ μϋριμνασ, προκηρύξεισ  υποτροφιών,  
διακρύςεισ. 

τισ επιμϋρουσ ιςτοςελύδεσ των Σμημϊτων και των ΠΜ μπορεύ ο επιςκϋπτησ 
και κυρύωσ ο φοιτητόσ του Σμόματοσ να αναζητόςει πληροφορύεσ ό 
ανακοινώςεισ που αφορούν ςτα προγρϊμματα ςπουδών, τουσ διδϊςκοντεσ και 
τισ δραςτηριότητεσ των Σμημϊτων και των ΠΜ. 

Οι επιμϋρουσ δομϋσ του Π.Θ., όπωσ Βιβλιοθόκη, Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλύων 
Έρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.), Γραφεύο Διαςύνδεςησ, Γραφεύο Erasmus, ϋχουν την 
αυτονομύα και ανεξαρτηςύα να διαχειρύζονται και να ενημερώνουν τισ 
ιςτοςελύδεσ τουσ. 

την ιςτοςελύδα τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. αναρτώνται όλεσ οι ιδρυματικϋσ αξιολογόςεισ, 
εξωτερικϋσ και αυτοαξιολογόςεισ, και οι εξωτερικϋσ και ετόςιεσ εςωτερικϋσ 
όλων των Σμημϊτων. Σα Σμόματα ςτην ιςτοςελύδα τουσ αναρτούν και 
δημοςιοποιούν τισ εκθϋςεισ αξιολόγηςησ. 

την αρχό κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ η ΜΟΔΙΠ υπενθυμύζει ςτουσ Προϋδρουσ τω 
Σμημϊτων και τουσ Διευθυντϋσ των ΠΜ να επικαιροποιόςουν τισ ιςτοςελύδεσ 
των Σμημϊτων και των ΠΜ αντύςτοιχα.  

Η ορθότητα και εγκυρότητα τησ πληροφορύασ ελϋγχεται από τον υπεύθυνο κϊθε 
μονϊδασ. Επύςησ ελϋγχονται θϋματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ και ιδιωτικότητασ. 
Η εύδηςη αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα με ςυγκεκριμϋνη μορφό ςυνοδευόμενη 
από οπτικοακουςτικό υλικό. Η πανεπιςτημιακό κοινότητα ενημερώνεται και με 
μαζικό αποςτολό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 

Όλεσ οι αποφϊςεισ των ςυλλογικών οργϊνων εύναι δημοςιοποιημϋνεσ και 
αναρτημϋνεσ ςτον ιςτότοπο του Π.Θ., ενώ αποςτϋλλεται ηλεκτρονικϊ και 
ενημερωτικό δελτύο για οριςμϋνα από αυτϊ, όπωσ οι αποφϊςεισ τησ υγκλότου. 

Η μαζικό αποςτολό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ενεργοποιεύται και ςε 
περιπτώςεισ αυθόρμητων πρωτοβουλιών μελών τησ πανεπιςτημιακόσ 
κοινότητασ (π.χ. πρωτοβουλύα για αιμοδοςύα ό φιλανθρωπικό δρϊςη, 
επικαιρότητα). 

Άλλα μϋςα προβολόσ: Σο ενημερωτικό δελτύο τησ ΜΟ.ΔΙ.Π.: Δημιουργόθηκε ςτο 
πλαύςιο του χρηματοδοτούμενου Προγρϊμματοσ τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. και εκδύδεται ςε 
ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό ςε ετόςια βϊςη. το περιοδικό φιλοξενούνται 
ϊρθρα, απόψεισ, ειδόςεισ για την επικαιρότητα ςτο χώρο τησ αξιολόγηςησ και 
απόψεισ φοιτητών. Σο δελτύο προβϊλλεται ςε εκδηλώςεισ του Π.Θ. και 
καταβϊλλεται προςπϊθεια να αποτελϋςει το περιοδικό των φοιτητών. 

Όλεσ οι διακρύςεισ επύδοςησ των φοιτητών δημοςιοποιούνται και προβϊλλονται, 
ενώ ενθαρρύνεται η ςυμμετοχό των φοιτητών ςε προγρϊμματα Erasmus, ςε 
μαραθώνιουσ, ϊλλεσ αθλητικϋσ διοργανώςεισ, ςτα Μουςικϊ ύνολα και ςτο 
Θεατρικό Εργαςτόρι. Η διαδικαςύα ανϊδειξησ των διακρύςεων ενεργοποιεύται 
ςυνόθωσ ϋπειτα από πρωτοβουλύα του Σμόματοσ, ςε ςυνεργαςύα με το 
ςύμβουλο καθηγητό. 
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Διαδικαςύα ενεργοπούηςησ και παρότρυνςησ διδακτικού και διοικητικού 
προςωπικού ςε δρϊςεισ επιμόρφωςησ και κατϊρτιςησ. Ιδιαύτερα το διοικητικό 
προςωπικό ενθαρρύνεται να ςυμμετϋχει ςε προγρϊμματα Erasmus. 

9.2 Εξωςτρέφεια, Διεθνοποίηςη  

Σο Π.Θ. ϋχει αναπτύξει μια ςειρϊ από ερευνητικϋσ και εκπαιδευτικϋσ 
δραςτηριότητεσ με διεθνό χαρακτόρα, όπωσ: 

 Τλοπούηςη ξενόγλωςςων μεταπτυχιακών προγραμμϊτων ςπουδών ςτο 
πλαύςιο διακρακτικών ςυνεργαςιών, 

 Τλοπούηςη διακρατικών ςυνεργαςιών για την εκπόνηςη διδακτορικών 
ςπουδών, 

 Τλοπούηςη διεθνών προγραμμϊτων ςπουδών με διϊρκεια μϋχρι δύο 
ακαδημαώκϊ ϋτη, που οδηγούν ςτην απονομό διπλώματοσ, 

 εμινϊρια διδαςκαλύασ τησ ελληνικόσ γλώςςασ ςε ξϋνουσ φοιτητϋσ που 
υλοποιούνται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Π.Θ., 

 Πολιτικό ενθϊρρυνςησ και αύξηςησ του αριθμού των φοιτητών που 
ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα ανταλλαγών (Erasmus Plus, Erasmus 
Placement). Σο ύδιο ιςχύει και για διδϊςκοντεσ και διοικητικό προςωπικό, 

 Πολιτικό ενθϊρρυνςησ και αύξηςησ του αριθμού των διεθνών ςυνεδρύων 
και ϊλλων επιςτημονικών δραςτηριοτότων που οργανώνονται από μϋλη 
του Π.Θ. ςε ςυνεργαςύα με ξϋνα πανεπιςτόμια, 

 Ιςχυρϊ δύκτυα ερευνητικόσ ςυνεργαςύασ ϋχουν αναπτυχθεύ ανϊμεςα ςτο 
Π.Θ. και πανεπιςτόμια του εξωτερικού, τα οπούα υλοποιούν κοινϊ 
ερευνητικϊ προγρϊμματα ςτο πλαύςιο του Horizon 2020 και ϊλλων 
ερευνητικών μηχανιςμών.  

 
9.3 Διεθνήσ Αναγνώριςη, διεθνή ςυςτήματα κατάταξησ (ranking) 
 
Σο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ ϋχει να επιδεύξει ςημαντικό ερευνητικό και ϊλλο 
επιςτημονικό ϋργο, το οπούο αποτυπώνεται ςτισ ετόςιεσ εςωτερικϋσ εκθϋςεισ 
αξιολόγηςησ, αλλϊ και ςτισ εξωτερικϋσ αξιολογόςεισ των Σμημϊτων. 
Περιςςότερο ςημαντικό εύναι ότι το ϋργο αυτό καταγρϊφεται ςε βιβλιομετρικϋσ 
βϊςεισ δεδομϋνων και τοποθετεύ το Π.Θ. ςε διεθνεύσ κατατϊξεισ Πανεπιςτημύων. 
Με δεδομϋνο ότι ϋνα ςημαντικό μϋροσ του παραγόμενου επιςτημονικού ϋργου 
δεν καταγρϊφεται ςε αυτϋσ τισ βϊςεισ δεδομϋνων (ϋργο ςτισ κοινωνικϋσ και 
ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ), διαφαύνεται ςυνολικϊ ότι το ερευνητικό και ϊλλο 
επιςτημονικό ϋργο που παρϊγεται ςτο Π.Θ. ϋχει θετικό πορεύα και ιςχυρό 
δυναμικό.   
Σο Π.Θ. ανταποκρύνεται και προωθεύ ςυνεχώσ διαδικαςύεσ ειςδοχόσ του ςε 
επιλεγμϋνεσ διεθνεύσ λύςτεσ κατϊταξησ Πανεπιςτημύων, όπωσ εύναι οι U-
multirank, The World University Rankings, QS World University Rankings). 
Επύςησ καλλιεργεύ τη ςυνεργαςύα με την European Universities Association 
(EUA).     
Οι ςτόχοι για αναβϊθμιςη του παραγόμενου επιςτημονικού ϋργου τύθενται 
ουςιαςτικϊ μϋςα από τισ ετόςιεσ εκθϋςεισ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ των 
Σμημϊτων και ςε ανταπόκριςη των εκθϋςεων εξωτερικόσ αξιολόγηςησ. Οι 
ςτόχοι αυτού εύναι απολύτωσ μετρόςιμοι και η επύτευξό τουσ αποτυπώνεται ςτισ 
επόμενεσ εκθϋςεισ.  
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Η ςυνολικό εικόνα του Π.Θ., το παραγόμενο επιςτημονικό ϋργο και η θϋςη του 
ςε βιβλιομετρικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων και διεθνεύσ λύςτεσ κατϊταξησ 
Πανεπιςτημύων αξιολογεύται ςτισ εκθϋςεισ αυτοαξιολόγηςησ και ςτισ εκθϋςεισ 
εξωτερικόσ αξιολόγηςησ με βϊςη τη διαδικαςύα που ορύζεται από την ΑΔΙΠ. 
 
 
 
 

 
10. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ  
       ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο Π.Θ. με την ϋναρξη κϊθε νϋου ακαδημαώκού ϋτουσ θϋτει ςτόχουσ που αφορούν 
ςε βελτύωςη των επιδόςεών του ςε όλουσ τουσ τομεύσ δραςτηριότητϊσ του. 
Οριςμϋνοι, π.χ. οικονομικού, προμόθειασ εξοπλιςμού, λόγω ιδιαιτερότητασ 
διαφοροποιούνται ωσ προσ το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ, καθώσ το πλαύςιο 
γι΄αυτούσ εύναι το ημερολογιακό-οικονομικό ϋτοσ. το τϋλοσ αυτών των 
περιόδων, ακαδημαώκού – ημερολογιακού ϋτουσ, η Διούκηςη ελϋγχει το βαθμό 
επύτευξησ των τεθϋντων ςτόχων και προγραμματύζει τισ αναγκαύεσ 
προςαρμογϋσ και διορθώςεισ. 

τη διαδικαςύα αυτό η υπηρεςύα μηχανοργϊνωςησ ϋχει κομβικό ρόλο, καθώσ 
μϋςω αυτόσ πολλϋσ δραςτηριότητεσ επαναπρογραμματύζονται και τύθενται νϋοι 
ςτόχοι προσ την κατεύθυνςη τησ βϋλτιςτησ αξιοπούηςησ των ανθρώπινων 
πόρων, βοηθούμενησ από ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ και προηγμϋνα ςυςτόματα 
μηχανοργϊνωςησ. Δεύκτεσ του επιτυγχανόμενου αποτελϋςματοσ αποτελούν η 
μετρόςιμη βελτύωςη τησ ταχύτητασ διαδικαςιών, τησ ποιότητασ παρεχόμενων 
υπηρεςιών και του περιοριςμού γραφειοκρατικών μηχανιςμών. 

το Π.Θ. ϋχει οργανωθεύ και λειτουργεύ με την υποςτόριξη εξειδικευμϋνου 
λογιςμικού, ςύςτημα ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ όλων των διοικητικών 
διαδικαςιών του ιδρύματοσ (paperless procedure), όπωσ διακύνηςη εγγρϊφων, 
αιτόςεισ-εγκρύςεισ αδειών κ.λπ. 

Ένασ ϊλλοσ μοχλόσ για τη βελτύωςη των επιδόςεων του Π.Θ. εύναι η ςτενότερη 
ςυνεργαςύα και τακτικό αναθεώρηςη ςτόχων από το ςύςτημα Διούκηςη-
ΜΟΔΙΠ-Ακαδημαώκϊ Σμόματα το οπούο βρύςκεται ςε εφαρμογό. το πλαύςιο 
αυτό εντϊςςεται και η ςυνεργαςύα για αναβϊθμιςη των προγραμμϊτων 
ςπουδών και των διδακτικών ικανοτότων των διδαςκόντων, των ποιοτικών 
χαρακτηριςτικών των προςφερόμενων ΠΜ και των ερευνητικών 
δραςτηριοτότων.  Προσ την κατεύθυνςη αυτό το Π.Θ. πρόςφατα θεςμοθϋτηςε 
Επιτροπό Ίδρυςησ νϋων ΠΜ και Επιτροπό Ίδρυςησ Νϋων Εργαςτηρύων, που 
εκτόσ των ϊλλων θα θϋςουν ποιοτικϊ κριτόρια λειτουργύασ ΠΜ και 
Εργαςτηρύων. 

Αναφορικϊ με την πολιτικό του Π.Θ. για τη Δ.Π., αυτό αποτελεύ μϋροσ τησ 
ςυνολικότερησ πολιτικόσ του, όπωσ αυτό εκφρϊζεται μϋςα από τα χϋδια 
Δρϊςησ που ςυντϊςςει κατϊ τακτϊ διαςτόματα. χετικϊ κεύμενα ϋχει ςυντϊξει 
και το τΙ ςτο διϊςτημα τησ λειτουργύασ του. Επύςησ, παρόμοιοι ςτόχοι και 
διαδικαςύεσ αναθεώρηςησ τησ ςτρατηγικόσ του Π.Θ. για τη Δ.Π. 



29 
 

περιλαμβϊνονται ςε διϊφορα ϊρθρα των Οργανιςμών και Εςωτερικών 
Κανονιςμών του Π.Θ. που ϋχουν ςυνταχθεύ αλλϊ δεν ϋχουν επύςημα εγκριθεύ από 
το Τπουργεύο Παιδεύασ μϋχρι ςόμερα.  

Σο χέδιο Δράςησ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ 2015-2018 αναρτήθηκε 
τον Μάρτιο του 2015 από την Πρυτανεία  ςε ειδική πλατφόρμα του 
ιςτότοπου του Π.Θ για διαβούλευςη με την κοινότητα του Ιδρύματοσ. 
Εμφορείται από τη φιλοςοφία τησ Ποιότητασ και τησ Αριςτείασ και 
περιλαμβάνει πολιτικέσ και μέτρα που αφορούν όλουσ τουσ Σομείσ 
Λειτουργίασ του Π.Θ. Αποτελεί δε τον βαςικό μηχανιςμό προώθηςησ 
αλλαγών και αναθεώρηςησ τησ πολιτικήσ του Π.Θ. με ςτόχο τη 
διαςφάλιςη τησ ποιότητασ ςε όλουσ τουσ τομείσ δραςτηριότητάσ του. 

Σϋλοσ, ϋχει θεςμοθετηθεύ η αναθεώρηςη του παρόντοσ Οδηγού Διαςφϊλιςησ 
Ποιότητασ κϊθε δύο χρόνια, ώςτε να ελϋγχεται η αποτελεςματικότητα των 
διαδικαςιών και η ποιότητα του παραγόμενου ϋργου και να επανακαθορύζονται 
οι ςτόχοι και τα μϋςα υλοπούηςησ των ςτόχων για την επόμενη διετύα. 
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