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Περίληψη 

Η κατάρτιση και η εκπαίδευση, κατατάσσονται ανάµεσα στις υψηλότερες 

προτεραιότητες της σηµερινής κοινωνίας. Λόγω της ανάγκης απόδειξης, αλλά και 

υποστήριξης και ερµηνείας της απόδοσης, εισχώρησε στη δηµόσια τριτοβάθµια 

εκπαίδευση η φιλοσοφία της ποιότητας. Με τον Ν. 3374/2005 θεσµοθετήθηκε η 

διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η ποιότητα, δεν επιτυγχάνεται µε τυχαίους δείκτες αλλά αντιθέτως µε δείκτες που 

κατόπιν µελέτης κρίνονται κατάλληλοι για το αντικείµενο έρευνας που µελετάται. Οι 

δείκτες είναι εργαλεία περιγραφικά και αξιολογικά τα οποία λειτουργούν βοηθητικά 

στον εντοπισµό, αλλά και στην επίλυση αντικειµενικών οργανωτικών προβληµάτων. Η 

ανάπτυξη ενός συστήµατος δεικτών για έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, είναι µια 

δύσκολη και απαιτητική διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνεται µε συστηµατικό 

τρόπο. 

Η κατάλληλη περιγραφή µιας ροής εργασίας είναι πάντα κρίσιµη για την κατάλληλη 

υλοποίηση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στα πλαίσια της περιγραφής και 

µοντελοποίησης Ροών Εργασίας είναι πολύ χρήσιµη η γραφική αναπαράστασή τους. 

Τα petri-nets αποτελούν µια ευρέως αποδεκτή γραφική γλώσσα για την προδιαγραφή, 

την προσοµοίωση και την επαλήθευση της συµπεριφοράς των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ροών Εργασίας. 

Από την ανάλυση αυτή προέκυψε µια σειρά διαπιστώσεων, όπως το ότι η ακαδηµαϊκή 

κατάρτιση βασίζεται στην απόκτηση δεξιοτήτων και την προσήλωση στη συνεχή 

µάθηση. Επίσης, ένα ποιοτικό όργανο πρέπει να έχει καθηγητές που να είναι 

καταρτισµένοι κατάλληλα και να έχουν επίγνωση των καθηκόντων τους. Ένα ποιοτικό  

πανεπιστήµιο πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη συνεργασία και ανάπτυξη όλων των 

µελών του και την παροχή πολιτιστικών και πνευµατικών ερεθισµάτων στους 

σπουδαστές. 

 

 

 

 



4 
 

Πρόλογος  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών 

του ∆ΠΜΣ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας «Πληροφορικά Συστήµατα ∆ιοίκησης». 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουµε τα βασικότερα στοιχεία από την έρευνα 

µας, σχετικά µε το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ποιότητας στα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα και τελικά να επιχειρήσουµε να µοντελοποιήσουµε διαδικασίες που 

τηρούνται σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε τη χρήση των petri nets. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύεται η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της 

ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως αυτό αναφέρεται σε σχετικές µελέτες αλλά 

και στη σχετική Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κρισιµότεροι δείκτες που µπορούν να αξιολογήσουν τη 

λειτουργία ενός ιδρύµατος, µε βάση έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ∆ιεθνή 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και οργανισµούς αλλά και τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 

επιτροπής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρακολουθούµε συνοπτικά τη λειτουργία και τις βασικές 

δυνατότητες των petri nets, µε τα οποία θα µοντελοποιήσουµε τις διαδικασίες που 

επιλέχθηκαν. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται µερικές από τις διαδικασίες που µελετήθηκαν, κυρίως 

εκπαιδευτικές αλλά και διοικητικές. Οι διαδικασίες που επιλέξαµε να παρουσιάσουµε 

αφορούν ως επί το πλείστον διαδικασίες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 

συγκεκριµένα του ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα ∆ιοίκησης.  

Τέλος, µε βάση τα παραπάνω, θα επιχειρήσουµε να αξιολογήσουµε δύο διαδικασίες 

που τηρούνται στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. Θα καταγράφουµε ποια είναι αυτά τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα 

οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται, προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα 

συµπεράσµατα για την ποιότητα των διαδικασιών αυτών και αν υπάρχει δυνατότητα 

ουσιαστικής βελτίωσής τους όπου αυτό απαιτείται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γενικά 

Στη σηµερινή κοινωνία, η κατάρτιση και η εκπαίδευση κατατάσσονται ανάµεσα στις 

υψηλότερες προτεραιότητες. Αποκτώντας, αναβαθµίζοντας και εκσυγχρονίζοντας 

συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο γνώσης, τα προσόντα και η επάρκεια θεωρούνται αναγκαία 

προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη όλων των πολιτών και τη συµµετοχή τους σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Η δια βίου µάθηση έχει αναδειχτεί σε κυρίαρχη 

στρατηγική, η οποία καθιστά ικανούς τους πολίτες να αντιµετωπίσουν τις νέες 

προκλήσεις.  

Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι κεντρικό θέµα στην Ευρώπη. Το άρθρο 149 της 

συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δηλώνει:  

«1. Η κοινότητα θα συµβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και, εφόσον είναι απαραίτητο, υποστηρίζοντας και 

συµπληρώνοντας τη δράση τους, πλήρως σεβόµενη την ευθύνη των κρατών µελών για το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας, την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και την 

πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία.  

2.  Η κοινοτική δράση θα αποβλέπει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της 

εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δια µέσου της διδασκαλίας και της διάδοσης των γλωσσών των 

κρατών µελών,  στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών και εκπαιδευτικών, µε 

την παρακίνηση, µεταξύ των άλλων, της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων και των 

περιόδων σπουδών, στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων στην ανάπτυξη των ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα κοινά 

στα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 

ανταλλαγών νέων και των ανταλλαγών εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.» 

Η βελτίωση της ποιότητας του πανεπιστηµιακού συστήµατος είναι κρίσιµη για τη 

δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που θα είναι σηµείο 

αναφοράς στο χώρο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ο οποίος απαιτεί µηχανισµούς 

και διαδικασίες αποτίµησης, πιστοποίησης και επικύρωσης. (Working Group on Quality 

Indicators (2002), «European Report On Quality Indicators Of Lifelong Learning») 
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Ανάγκη για την αξιολόγηση της ποιότητας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός είναι πλέον µια επιστήµη που ταξινοµεί δεδοµένα, ερευνά, 

προβλέπει, αξιολογεί, διορθώνει και εξελίσσεται.  Για να διασφαλιστεί η πορεία ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος προς τους στόχους του, είναι καθοριστικός ο συσχετισµός του 

µε τις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες. (Σ. Καπλάνης, «Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η 

διαχείριση της ποιότητας και η αξιολόγησή της ως θεσµικές διαδικασίες στα Πανεπιστήµια») 

 

 

 Πτυχιούχοι 

 

 

 

 

 

 

 

Η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση, συνολικά του ιδρύµατος και των τµηµάτων, είναι 

καθοριστικές διαδικασίες, που συµµετέχουν στην επίλυση των προβληµάτων που 

διαπιστώνονται. Γενικοί στόχοι αυτής της προσπάθειας για την ουσιαστική διακρίβωση 

και διασφάλιση του επιπέδου σπουδών και ποιότητας της εκπαίδευσης είναι: 

o Η ευαισθητοποίηση στην ανάγκη µιας αξιολόγησης της ποιότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

o Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής διάστασης όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας 

o Ο εµπλουτισµός των εθνικών διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας 

o Η συµβολή στην βελτίωση της αµοιβαίας αναγνώρισης των διπλωµάτων και των 

περιόδων σπουδών  

 

1.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ιοίκηση ποιότητας στην εκπαίδευση 

Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της ανάγκης απόδειξης αλλά και υποστήριξης και 

ερµηνείας της απόδοσης, εισχώρησε στη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση η φιλοσοφία 

της ποιότητας. Η εν λόγω έννοια η οποία προέρχεται από το χώρο της διοίκησης 

επιχειρήσεων, γεννήθηκε από την ανάγκη για µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

  

Εργαλεία 

Αξιολόγηση 

Αγορά εργασίας 
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δηµιούργησε µια νέα µορφή διοίκησης, τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ή ∆ιοίκηση 

Ποιότητας. 

• Η έννοια της ∆ιοίκησης «Ολικής Ποιότητας» στην εκπαίδευση θεωρείται ως µια 

φιλοσοφία, ένα σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης και 

περιλαµβάνει την εφαρµογή ποιοτικών µεθόδων µε τη χρησιµοποίηση και αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού, µε σκοπό τις αποτελεσµατικότερες ή ποιοτικά ανώτερες 

παρεχόµενες υπηρεσίες. (Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, «Μελέτη 

Εφαρµογής ∆ιαδικασιών Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 

Με τον Ν. 3374/2005 θεσµοθετήθηκε η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο θεσµός αυτός ενισχύει την αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

καθώς αναθέτει την ευθύνη της αξιολόγησης του έργου τους στα ίδια τα Ιδρύµατα µέσω 

της αυτοαξιολόγησής τους µε διαφανείς και συστηµατικές διαδικασίες, στις οποίες 

συµµετέχουν και οι φοιτητές.  (ΝΟΜΟΣ 3374/2005, ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005) 

Τα βασικά σηµεία του Ν. 3374/2005 που αφορούν το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 

είναι:  

° Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση  

° Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

° Η σύσταση της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Το αντικείµενο της διασφάλισης της ποιότητας, όπως αναφέρεται στο νόµο (άρθρο 1, 

§2): 

«Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή αποτίµηση, 

ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, µε τη χρήση 

αντικειµενικών κριτηρίων, και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάµενων 

αδυναµιών και αποκλίσεων σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία, τους στόχους και 

την αποστολή τους, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται από τα ακαδηµαϊκά 

ιδρύµατα και την Πολιτεία τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας 

του έργου που επιτελούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής 

τους να παρέχουν 

ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τα 

µέτρα που λαµβάνονται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούµενου 
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έργου δηµοσιοποιούνται µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ευρύτερη δυνατή διαφάνεια του εθνικού συστήµατος ανώτατης παιδείας.» 

Η φιλοσοφία της ∆.Ο.Π. ποικίλλει από χώρα σε χώρα και από οργανισµό σε οργανισµό. 

Παρόλα αυτά οι βασικές αρχές της είναι ίδιες και εξίσου χρήσιµες όχι µόνο στο χώρο 

των επιχειρήσεων αλλά και των εκπαιδευτικών οργανισµών που επιδιώκουν τη 

βελτίωση. Οι βασικές αρχές είναι τρεις (Σ. Καπλάνης, «Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η διαχείριση 

της ποιότητας και η αξιολόγησή της ως θεσµικές διαδικασίες στα Πανεπιστήµια»): 

o Η εστίαση στις ανάγκες της κοινωνίας 

Η εκπαίδευση ως κοινωνική οργάνωση αποκτά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, 

όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας (γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικούς) 

και οι απαιτήσεις αυτές γίνονται ακόµη πιο έντονες καθώς οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί 

επηρεάζονται από τη γρήγορη αλλαγή των κοινωνικό-οικονοµικών προτύπων. ∆εν είναι 

δυνατόν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και σκοποί να µη λαµβάνουν υπόψη τις σηµαντικές 

οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές και η ισορροπία µεταξύ εκπαίδευσης και 

κοινωνίας να µην είναι συνεχής και συνεπής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

o Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

Η ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας προδικάζεται και κατευθύνεται από το αν 

βελτιώνονται οι διαδικασίες που το παράγουν. Η ποιότητα είναι αποτέλεσµα ενός 

συστήµατος, το οποίο εργάζεται µε αφοσιωµένους ανθρώπους και όχι από 

αφοσιωµένους ανθρώπους που εργάζονται µέσα στο σύστηµα. Όταν υπάρχει πρόβληµα 

µε την ποιότητα, συνήθως κατά 85% φταίει το σύστηµα και µόνο κατά ένα 15% φταίνε 

οι εργαζόµενοι σε αυτό. Ξεκινώντας από την αφετηρία ότι η ποιότητα δεν είναι στατικό 

χαρακτηριστικό, αλλά συνεχώς µπορεί να βελτιώνεται επειδή οι ανάγκες και οι 

επιθυµίες διαφοροποιούνται, η ευθύνη για τον µακροχρόνιο σχεδιασµό και τη στρατη-

γική λήψη µέτρων δηµιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων και του περι-

βάλλοντος, ώστε να λειτουργούν και να εξελίσσονται αποτελεσµατικά οι διαδικασίες 

βελτίωσής της, µετατίθεται στην ανώτατη ηγεσία. 

o Πλήρης και ενεργός συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού 

Στις αρχές της ∆.Ο.Π. κατατάσσεται και η πλήρης συµµετοχή του ανθρώπινου 

δυναµικού που λαµβάνει µέρος στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, µε στόχο όλοι 

να εκπληρώνουν το έργο τους βελτιώνοντας το τελικό αποτέλεσµα. Η επιτυχία της 

συµµετοχής προϋποθέτει ότι:  

� Όλοι γνωρίζουν και συνειδητοποιούν σε βάθος τις αξίες του αγαθού της 

µόρφωσης, την πολιτική και τους σκοπούς του οργανισµού. 
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� Το ανθρώπινο δυναµικό πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις 

και ικανότητες να εκτελέσει το σκοπό του.  

� Πρέπει να υπάρχει αµοιβαία συνείδηση και εµπιστοσύνη µεταξύ ανώτατης 

εκπαιδευτικής ηγεσίας και του ανθρώπινου εκπαιδευτικού παράγοντα και να 

δίνεται η δυνατότητα στον τελευταίο να συµµετέχει στο σχεδιασµό των 

διαδικασιών της ποιοτικής βελτίωσης.  

Μορφές και διαδικασίες αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση διακρίνεται σε «εσωτερική» και «εξωτερική». Ν. 3374/2005 (άρθρο 2, 

§1): 

«Η αξιολόγηση των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: 

Το πρώτο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου από τις ίδιες τις 

ακαδηµαϊκές µονάδες των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση µε τη 

φυσιογνωµία, τους στόχους και την αποστολή τους (εσωτερική αξιολόγηση). Ύστερα από 

την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ακολουθεί σε δεύτερο στάδιο η αξιολόγηση του 

επιτελούµενου έργου από επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, 

η οποία λαµβάνει υπόψη και τα αποτελέσµατα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της 

ακαδηµαϊκής µονάδας (εξωτερική αξιολόγηση)»  

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται µε αποκλειστική ευθύνη του κάθε 

ιδρύµατος, ή των επιµέρους µονάδων του, κάθε τέσσερα χρόνια και σε αυτή 

συµµετέχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές του Ιδρύµατος. (ΝΟΜΟΣ 3374/2005, ΦΕΚ 

189/Α'/2.8.2005) 

Όργανα διασφάλισης ποιότητας 

Υπεύθυνα όργανα για τη διασφάλιση της ποιότητας ορίζονται κατά το Ν. 3374/2005: 

o Σε επίπεδο Ιδρύµατος, η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ), η οποία έχει 

πάγιο χαρακτήρα (Ν 3374, άρθρο 2 §4) 

o Σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, 

προκειµένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ) (Ν 

3374/2005, άρθρο 5 §2 και 3) 

o Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ, Ν. 3374/2005, άρθρο 10). 
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Όλα τα παραπάνω όργανα έχουν χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό και 

ρυθµιστικό. Η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διασφάλιση της 

ποιότητας στις Ακαδηµαϊκές µονάδες και τα Ιδρύµατα ανήκει στα ισχύοντα αρµόδια 

όργανά τους, τα οποία δεν υποκαθίστανται από τις παραπάνω Αρχές.  

Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης 

Σύµφωνα µε το Ν. 3374/2005 (άρθρο 3,  §1) τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης 

είναι ιδίως:  

α) Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου: η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού 

προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρµογή του 

διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τα µέσα και οι υποδοµές, η αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών, η αναλογία και η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και 

διδασκοµένων, το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόµενων γνώσεων, η σύνδεση 

της έρευνας µε τη διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των 

φοιτητών ή σπουδαστών. 

β) Ως προς την ποιότητα του ερευνητικού έργου: η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο 

της ακαδηµαϊκής µονάδας, οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, οι ερευνητικές υποδοµές, τα 

ερευνητικά προγράµµατα, η αποτελεσµατικότητα του ερευνητικού έργου, η πρωτοτυπία 

της έρευνας, η αναγνωρισιµότητα της έρευνας από τρίτους, οι ερευνητικές συνεργασίες, 

οι διακρίσεις και η επιβράβευση της έρευνας, η συµµετοχή των φοιτητών ή 

σπουδαστών στην έρευνα. 

γ) Ως προς την ποιότητα των προγραµµάτων σπουδών: ο βαθµός ανταπόκρισης του 

προγράµµατος σπουδών στους στόχους της ακαδηµαϊκής µονάδας και στις απαιτήσεις 

της κοινωνίας, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράµµατος σπουδών, ο 

συντονισµός της ύλης των µαθηµάτων, η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών 

θεσµών, το εξεταστικό σύστηµα, η υποστήριξη από διαθέσιµες εκπαιδευτικές 

υποδοµές. 

δ) Ως προς την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών: η αποτελεσµατικότητα των 

διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, οι πάσης φύσεως υποδοµές, 

η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα στη 

διαχείριση των οικονοµικών πόρων και στη χρήση των υποδοµών και του εξοπλισµού, 

οι συνεργασίες µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, καθώς και µε το κοινωνικό σύνολο. (Επιτροπή Αξιολόγησης, «Θεσµοθέτηση 

Εθνικού Συστήµατος και Φορέα Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης») 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

2.1  ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ορισµοί 

Για τους δείκτες υπάρχει στη βιβλιογραφία µια σειρά ορισµών. Ο πιο απλός αναφέρει:  

«∆είκτης είναι το ενδεικτικό µέτρο κάποιου φαινοµένου». Βάσει του εν λόγω ορισµού, 

προκύπτει ότι ένας δείκτης παρέχει ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Η µέτρηση δηλαδή 

αυτή καθ’ αυτή δεν µπορεί να αποδείξει την καλή πορεία ή όχι ενός πανεπιστηµίου, 

αλλά µόνο να παρέχει στοιχεία που πιθανώς να το τεκµηριώνουν. Επιπλέον, η βασική 

χρησιµότητα ενός δείκτη είναι να ορίσει ένα σύστηµα (όλες οι απαραίτητες µεταβλητές 

για την περιγραφή της κατάστασης µιας οµάδας ανθρώπων, οργανισµών, παραµέτρων 

υπό µελέτη ή την αλλαγή αυτής) καθορίζοντας τα µέρη που το αποτελούν – πως 

σχετίζονται µεταξύ τους και πως αλλάζουν στο χρόνο. 

Άρα, οι δείκτες είναι εργαλεία περιγραφικά και αξιολογικά τα οποία λειτουργούν 

βοηθητικά στον εντοπισµό, αλλά και στην επίλυση αντικειµενικών οργανωτικών 

προβληµάτων. (Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, «Μελέτη Εφαρµογής 

∆ιαδικασιών Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας») 

Βασικές αρχές για την ανάπτυξη δεικτών 

Η ανάπτυξη ενός συστήµατος δεικτών για έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, είναι µια 

δύσκολη και απαιτητική διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνει µε συστηµατικό τρόπο. 

Η ποιότητα, δεν επιτυγχάνεται µε τυχαίους δείκτες αλλά αντιθέτως µε δείκτες που 

κατόπιν µελέτης κρίνονται κατάλληλοι για το αντικείµενο έρευνας που µελετάται. 

Η εργασία του ορισµού ενός δείκτη θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριµένες αρχές οι 

οποίες καθορίζουν την ορθότητα και τη λειτουργικότητα αυτού: 

1) Ποσοτικοποίηση (Quantitative): Ο δείκτης θα πρέπει να παρέχει ποσοτικά στοιχεία 

τα οποία µπορούν να ερµηνευτούν αντικειµενικά από τους χρηστές. Από την άλλη 

µεριά, επειδή όλα τα φαινόµενα δεν µπορούν να µετρηθούν, ο ερευνητής θα πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον αποκλεισµό διαφόρων φαινοµένων εξαιτίας της 

ποιοτικής και µη µετρήσιµης φύσης που έχουν. 
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2) Αξιοπιστία περιεχοµένου (Content Validity): Ο δείκτης θα πρέπει να µετρά το 

φαινόµενο για το οποίο έχει κατασκευαστεί και να δείχνει τη µεταβολή του εν λόγω 

φαινοµένου στο χρόνο. 

3) Αξιοπιστία (Validity): Ο δείκτης θα πρέπει, παράλληλα µε την αξιοπιστία του 

περιεχοµένου του, να χαρακτηρίζεται και από απλότητα, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα 

κατανοητός από τους χρήστες. 

 4) Εγκυρότητα (Reliability): Οι δείκτες θα πρέπει να βασίζονται σε σωστά πρωτογενή 

δεδοµένα των οποίων η ορθότητα θα µπορεί να επιβεβαιωθεί και από τρίτους και να 

καταλήγουν πάντα στο ίδιο αποτέλεσµα όσες φορές και να επαναληφθεί η διαδικασία. 

Από την άλλη µεριά, οι δείκτες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή έχοντας 

υπόψη το περιθώριο λάθους που αναπόφευκτα τους επηρεάζει. 

5) Οµαδοποίηση (Cluster): Ένας και µόνο δείκτης είναι πολύ δύσκολο να παρέχει 

χρήσιµες πληροφορίες, ειδικά για ένα τόσο πολύπλοκο φαινόµενο όπως η εκπαίδευση. 

Χρειάζεται να δηµιουργούνται οµάδες δεικτών, στις οποίες διαφορετικοί δείκτες 

µετρούν διαφορετικές πλευρές του ίδιου φαινοµένου.  

6) Επικαιρότητα (Timeliness): Οι δείκτες θα πρέπει να είναι άµεσοι, να µην µεσολαβεί 

δηλαδή µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ του χρόνου παραγωγής των πρωτογενών 

δεδοµένων και της απόκτησης πληροφοριών. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

αναζητούµε αντικειµενικές πηγές δεδοµένων και να βασιζόµαστε σε υπάρχοντα 

πρωτογενή στοιχεία. 

7) ∆υνατότητα πραγµατοποίησης (Feasibility): Η συλλογή δεδοµένων και η 

επεξεργασία τους θα πρέπει να είναι δυνατή. Το κριτήριο αυτό σχετίζεται µε τη δαπάνη 

πόρων και χρόνου και φυσικά µε την προσπάθεια βέλτιστης χρήσης αυτών. 

8) Στρατηγική (Strategic): Θα πρέπει να σχετίζονται µε τη στρατηγική του ιδρύµατος 

και να µετρούν την πρόοδο και την αλλαγή του συστήµατος. 

9) Σχετικότητα (Relevance): Όλες οι προσπάθειες κατασκευής ενός δείκτη πέφτουν στο 

κενό εάν ο χρήστης δεν τον χρησιµοποιεί. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι πραγµατικά 

εστιασµένος στο φαινόµενο που καταµετρά και σχετικός µε τις ανάγκες βελτίωσης και 

τους στόχους του ιδρύµατος.  

(Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, «Μελέτη Εφαρµογής ∆ιαδικασιών 

Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας») 
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2.1 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Η ποιότητα της δια βίου µάθησης  

Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και τελικά της δια βίου 

µάθησης, αποτελεί µια από  τις κύριες προτεραιότητες των ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σωκράτης» και  «Leonardo da Vinci», που 

ασχολούνται µε την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση  αντίστοιχα.  Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει ακόµα περισσότερη έµφαση  σε αυτό το θέµα, µε 

την έκδοση  συστάσεων για την προώθηση της αξιολόγησης της ποιότητας της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο στόχος της ποιότητας έκτοτε βρίσκεται στο προσκήνιο 

σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Βασισµένοι σ’ αυτό, οι Υπουργοί Παιδείας, στη σύνοδο της Πράγας το 1998, κάλεσαν 

την Κοµισιόν να συστήσει µία οµάδα εµπειρογνωµόνων, µε στόχο τον προσδιορισµό 

ενός περιορισµένου αριθµού βασικών δεικτών, για να συνδράµει στην διεθνή 

αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 

Η οµάδα εργασίας για τους δείκτες ποιότητας της δια βίου µάθησης περιλαµβάνει 

αντιπροσώπους από 34 Ευρωπαϊκές χώρες, τον ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης ) και την UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) και συνεδριάζει τακτικά από τον Ιανουάριο του 2001. 

Στις αρχές του 2001, η οµάδα εργασίας µαζί µε την Επιτροπή συµφώνησαν σε έναν 

περιορισµένο  αριθµό σχετικών τοµέων των δεικτών.  Ακολούθως έχουν επιλεγεί και οι 

πλέον κατάλληλοι δείκτες για κάθε έναν από αυτούς τους τοµείς.  Η διαδικασία 

επιλογής των δεικτών έχει αναδείξει την πολυπλοκότητα που έχει η ίδια η δια βίου 

µάθηση.   

Οι δείκτες που προκύπτουν από αυτή την έκθεση εξάγονται από πραγµατικά δεδοµένα, 

µε σκοπό να ανταποκριθούν στην επιτακτικότητα των απαιτήσεων, για την παρουσίαση 

και ανάλυση συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε αυτό το θέµα, σε διεθνές επίπεδο. 

(Working Group on Quality Indicators (2002), «European Report On Quality Indicators Of Lifelong 

Learning») 

∆είκτες ποιότητας της δια βίου µάθησης  

Η απόφαση να χρησιµοποιηθούν συγκεκριµένα ποσοτικά κ ποιοτικά δεδοµένα ως 

δείκτες, έχει σκοπό να δώσει σήµατα, να αξιολογήσει, να προωθήσει το διάλογο και να 

υποστηρίξει το σχεδιασµό στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  
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Οι δείκτες που προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση συµπίπτουν µε τους τέσσερις 

τοµείς που προσδιόρισε η οµάδα εργασίας ως κατάλληλης τακτικής για την ποιότητα 

της δια βίου µάθησης.  Ο πρώτος τοµέας επικεντρώνεται στις δεξιότητες και τις 

ικανότητες του ατόµου.  Ο δεύτερος τοµέας,   σχετικά µε την πρόσβαση και τη 

συµµετοχή, περιγράφει την αλληλεπίδραση µεταξύ του ατόµου και του συστήµατος.  

Ένας τρίτος τοµέας των πόρων για τη δια βίου µάθηση εστιάζει σε σύστηµα 

παραµέτρων και, σε µικρότερο βαθµό, σε µεµονωµένες παραµέτρους. Στον τελευταίο 

τοµέα, τοποθετούνται θέµατα «συστήµατος». 

Οι δεκαπέντε δείκτες ποιότητας που καθορίστηκαν, περιλαµβάνονται στους τέσσερις 

τοµείς της έρευνας.  (Working Group on Quality Indicators (2002), «European Report On Quality 

Indicators Of Lifelong Learning») 

Τοµέας Α:  ∆εξιότητες και ικανότητες 

o Γνώση ανάγνωσης και γραφής  

Η εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες επιτυγχάνουν ένα λειτουργικό επίπεδο 

γραµµατισµού, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της ποιότητας στη δια βίου 

µάθηση. Σε συνδυασµό µε τη γνώση µαθηµατικών, η γραµµατική είναι το κλειδί, για 

την ανάπτυξη περαιτέρω µαθησιακών ικανοτήτων, καθώς και για την 

απασχολησιµότητα. Η ανάπτυξη και διατήρηση αυτών των ικανοτήτων είναι 

απαραίτητη για όλα τα συστήµατα µάθησης. Οι δυνατότητες αυτές διευκολύνουν τη 

συµµετοχή στο ευρύτερο πλαίσιο της δια βίου µάθησης και συµβάλουν στην κοινωνική 

ένταξη και προσωπική ανάπτυξη του ατόµου. 

o Μαθηµατικές γνώσεις 

Ενώ η ικανότητα ανάγνωσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ικανότητα να 

αφοµοιώνεται κάθε γραπτή πληροφορία, η ικανότητα να ασχολείται κανείς µε 

αριθµητικές πληροφορίες, είναι συγκρίσιµης σηµασίας στην καθηµερινή ζωή και τα 

περιβάλλοντα εργασίας. 

o Νέες δεξιότητες στην κοινωνία της µάθησης 

Η σηµερινή κοινωνία απαιτεί από τους πολίτες να κυριαρχούν σε ένα εύρος δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, κάτι που πάντα ήταν σηµαντικό, αλλά έχει αποκτήσει επιπλέον 

προτεραιότητα στη σύγχρονη κοινωνία, µε τις προκλήσεις και τις αυξηµένες ευκαιρίες. 

o Μάθηση απόκτησης δεξιοτήτων 

Η µάθηση απόκτησης δεξιοτήτων, αναφέρεται στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην 

κοινωνία της γνώσης και περιλαµβάνεται στους βασικούς τοµείς των βασικών 
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δεξιοτήτων. Η σηµαντικότερη από αυτές τις ικανότητες είναι «η δυνατότητα να 

µαθαίνεις – διατηρώντας την περιέργεια και το ενδιαφέρον για τις νέες εξελίξεις και 

δεξιότητες – χωρίς την οποία η δια βίου µάθηση δε µπορεί να υπάρξει». Η διαδικασία 

της µάθησης απόκτησης δεξιοτήτων, της προσαρµογής στις αλλαγές και της 

κατανόησης της τεράστιας ροής των πληροφοριών, είναι πλέον γενικές δεξιότητες που 

ο καθένας θα πρέπει να διαθέτει. 

o Ενεργές πολιτιστικές, πολιτικές και κοινωνικές δεξιότητες 

Η προώθηση της ενεργού συµµετοχής στα κοινά αποτελεί µέρος της διαδικασίας 

µάθησης. Στις ενεργές κοινωνίες ο στόχος είναι εάν και σε ποιο βαθµό οι πολίτες 

συµµετέχουν σε όλα τα θέµατα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, οι ευκαιρίες και 

τα ρίσκα που αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους αυτή και ο βαθµός στον οποίο 

νοιώθουν ότι ανήκουν κι έχουν λόγο στην κοινωνία που ζουν. 

Τοµέας Β: Πρόσβαση και συµµετοχή 

o Πρόσβαση στη δια βίου µάθηση 

Η δια βίου µάθηση απαιτεί µία διττή προσέγγιση: το να φτιάξεις τα ήδη υπάρχοντα 

περισσότερο «ορατά» ευέλικτα ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά, από τη µια 

πλευρά, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύσσεις νέες διαδικασίες εκµάθησης προϊόντα και 

περιβάλλοντα από την άλλη. 

Το ζήτηµα της πρόσβασης αποτελεί τον πυρήνα κάθε στρατηγικής δια βίου µάθησης.  

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τακτικές είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος δια 

βίου µάθησης το οποίο θα είναι προσβάσιµο από το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του 

πληθυσµού. Μόλις η δια βίου µάθηση γίνει µια λειτουργική δυνατότητα για όλους τους 

πολίτες, η ποιότητα της πρόσβασης στις µαθησιακές ευκαιρίες θα είναι στοιχειώδης 

δείκτης της συνολικής ποιότητας της δια βίου µάθησης σε µια κοινωνία. 

o Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση 

Ενώ η πρόσβαση στη δια βίου µάθηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε 

διαδικασία µάθησης, δεν εξυπακούεται ότι οι άνθρωποι θα χρησιµοποιήσουν τις 

µαθησιακές ευκαιρίες στις οποίες έχουν πρόσβαση. ∆ιάφοροι παράγοντες καθορίζουν 

την απόφαση ενός ανθρώπου για το αν τελικά θα συµµετάσχει η όχι σε µια τέτοια 

διαδικασία. Από πολιτικής απόψεως πρέπει να είναι ένας κρίσιµος στόχος το να 

αυξηθούν τα επίπεδα συµµετοχής στη δια βίου µάθηση. Η αύξηση του βαθµού 

συµµετοχής στη δια βίου µάθηση πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος. 

Τοµέας Γ: Πόροι για τη δια βίου µάθηση 
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o Επενδύσεις στη δια βίου µάθηση 

Τα συµπεράσµατα της Λισσαβόνας για ουσιαστική ετήσια αύξηση των επενδύσεων σε 

ανθρώπινους πόρους, επισηµαίνουν ότι το µέλλον της ευρωπαϊκής οικονοµίας 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις δεξιότητες των πολιτών της και αυτές µε τη σειρά 

τους χρειάζονται συνεχή ενηµέρωση. Από την άλλη πλευρά οι τοµείς της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, πρέπει να ασκήσουν πιέσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα 

διανέµονται και θα χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα, για να 

επιτύχουν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. 

o Εκπαιδευτικοί και κατάρτιση 

Παρόλο που ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε µια τυπική κατεύθυνση εκπαίδευσης, 

υπήρξε αντικείµενο πολλών µελετών και ερευνητικών έργων, οι έρευνες σε αυτόν το 

τοµέα δεν έχουν ακόµη αποδώσει πειστικά αποτελέσµατα. Με δεδοµένες αυτές τις 

συνθήκες, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η συζήτηση για το ρόλο αυτό, και η σχετική µε 

αυτόν ποιότητα των εκπαιδευτικών και άλλων συντελεστών της µάθησης στην 

κατεύθυνση της δια βίου µάθησης είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο. ∆εν είναι µόνο οι νέες 

µέθοδοι διδασκαλίας που αµφισβητούν τους παραδοσιακούς ρόλους και αρµοδιότητες 

των διδασκόντων, αλλά υπάρχει µεγάλη ανάγκη να εξελιχθεί η κατάρτισή τους, ώστε 

να εξασφαλίσουν ότι θα είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.  

o Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στη µάθηση 

Η έκθεση σχετικά µε τους συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης δηλώνει ότι «η ανάπτυξη της χρήσης των ΤΠΕ στην 

κοινωνία είχε ως αποτέλεσµα µια επανάσταση στον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να 

δουλέψουν σχολεία, ιδρύµατα κατάρτισης και άλλα κέντρα µάθησης, όπως άλλωστε 

άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη. 

Οι ΤΠΕ έχουν επίσης αυξηµένη σηµασία σε ανοικτά περιβάλλοντα µάθησης και στην 

εικονική διδασκαλία. Όσον αφορά τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η 

δυνατότητα να ανταποκριθούν στην ταχεία ανάπτυξη και την ανάγκη να παραµείνουν 

ανταγωνιστικά θα συνεχίσει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Επιπλέον, η ευελιξία που 

απαιτείται για τα άτοµα να αποκτούν δεξιότητες ΤΠΕ σε ολόκληρη τη ζωή τους, θα είναι 

αναγκαία.» 

Τοµέας ∆: Στρατηγικές και ανάπτυξη συστήµατος 

o Στρατηγικές της δια βίου µάθησης  
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Υπάρχει µια σηµαντική συναίνεση γύρω από την αναγνώριση ότι οι πολιτικές 

στρατηγικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, µε στόχο την εξασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας της δια βίου µάθησης θα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο που 

µπορεί να παρατείνει την επιτυχία στον τοµέα της διά βίου µάθησης. Οι στρατηγικές 

πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη όχι µόνο ενός συστήµατος δια βίου µάθησης, 

αλλά και αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα της ισότητας των ευκαιριών, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες στη διά βίου µάθηση είναι πραγµατικά διαθέσιµες σε 

όλους και ειδικά σε εκείνους που διατρέχουν συγκεκριµένο κίνδυνο αποκλεισµού, όπως 

τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, τα άτοµα µε αναπηρία, µειονότητες, µετανάστες, κλπ. 

o Συνοχή της προσφοράς 

Κατά την εξέταση των στρατηγικών για τη δια βίου µάθηση η συνοχή της προσφοράς, 

γίνεται κεντρικό ζήτηµα. Λέγοντας προσφορά εννοούµε την διαθεσιµότητα των δια 

βίου καθολικών ευκαιριών µάθησης σε µία συγκεκριµένη περιοχή ή χώρα. Πρέπει να 

εξετάζονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πτυχές: 

� Τη συνοχή της προσφοράς σε σχέση µε τους στρατηγικούς στόχους 

� Τη συνοχή της προσφοράς σε σχέση µε τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και 

τοπικούς παρόχους 

� Τη συνοχή της προσφοράς σε σχέση µε τη ζήτηση 

o Συµβουλευτική και προσανατολισµός 

Η επιτυχηµένη εφαρµογή της διαδικασίας δια βίου µάθησης απαιτεί σηµαντική παροχή 

συµβουλών και καθοδήγησης για τους πολίτες όλων των ηλικιών. Πιθανοί µαθητές 

πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για το «τι» και το «πως», δηλαδή η παροχή συµβουλών 

και καθοδήγησης πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις διατάξεις και τρόπους 

παράδοσης. Πέρα από αυτό, µια δοµή υποστήριξης και καθοδήγησης για τους ενεργούς 

σπουδαστές, θα µπορούσε να είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας της µάθησης. Ως εκ τούτου η καθοδήγηση και παροχή συµβουλών, 

αναπτυγµένες πλήρως σε ένα περιβάλλον δια βίου µάθησης, υποστηρίζουν τους 

ανθρώπους µε σκοπό: 

� Την πρόσβαση σε ευκαιρίες µάθησης 

� Να παρακινήσουν τους ανθρώπους να µάθουν 

� Να αναπτύξουν προσωπικές πορείες 

� Να κάνουν επιτυχηµένες µεταβάσεις µεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 

και των συστηµάτων απασχόλησης. 

o ∆ιαπίστευση και πιστοποίηση 
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Μια από τις σηµαντικότερες διαρθρωτικές πτυχές της δια βίου µάθησης είναι το θέµα 

της πιστοποίησης και διαπίστευσης. Η εξασφάλιση ότι η µάθηση είναι ορατή και 

κατάλληλα αναγνωρισµένη, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 

κεντρικό στοιχείο µια επιτυχηµένης διαδικασίας δια βίου µάθησης. Πέρα από την 

προφανή σηµασία για τα κίνητρα του ενός µαθητή, η αποτελεσµατική και διαφανής 

διαπίστευση και πιστοποίηση των συστηµάτων είναι ζωτικής σηµασίας για κάθε 

υψηλού επιπέδου πολιτικό σχεδιασµό. 

o ∆ιασφάλιση της ποιότητας 

Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό µέρος ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι τεχνικές που επιτρέπουν τη µέτρηση της 

ποιότητας είναι διαθέσιµες, να δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια εµπειρία από τη χρήση 

τους στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας, απαιτεί 

µια επένδυση στην εκπαίδευση των ενδιαφερόµενων. Εφαρµογή της οδηγεί σε αύξηση 

της ποιότητας, όχι µόνο της διοίκησης που εµπλέκεται µε τη παροχή εκπαίδευσης, αλλά 

και της ποιότητας της µαθησιακής εµπειρίας που παρέχεται. 

 

2.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία  

Στη Μεγάλη Βρετανία η αξιολόγηση αποτελεί αρµοδιότητα του οργανισµού 

διασφάλισης ποιότητας ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Quality Assurance 

Agency for Higher Education). Σκοπός του εν λόγω οργανισµού είναι η προώθηση της 

δηµόσιας εµπιστοσύνης για τη µόρφωση που παρέχουν τα πανεπιστήµια της χώρας. Πιο 

συγκεκριµένα, οι στόχοι της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης είναι: 

1. η διασφάλιση υψηλών ακαδηµαϊκών προτύπων ποιότητας στα πανεπιστήµια της 

Μεγάλης Βρετανίας 

2. η προώθηση της δηµόσιας εµπιστοσύνης για τη µόρφωση που παρέχουν τα 

πανεπιστήµια της χώρας και τις δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης στους 

φοιτητές αλλά και στους λοιπούς εµπλεκόµενους εµµέσως ή αµέσως στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

3. ο έλεγχος των διαδικασιών έτσι ώστε να διατηρηθούν τα υψηλά ακαδηµαϊκά 

πρότυπα και να αυξηθεί η ποιότητα στις µεταπτυχιακές σπουδές 
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4. η συνεισφορά στη γενικότερη βελτίωση της διδασκαλίας, µάθησης και αξιολόγησης 

(Μελέτη Εφαρµογής ∆ιαδικασιών Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007) 

Το σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας στη Μεγάλη Βρετανία  

Η µεθοδολογία που γενικά ακολουθείται είναι των institutional reviews για την 

αξιολόγηση των πανεπιστηµίων εν γένει κα των µαθηµάτων που διδάσκονται σε αυτά. 

Αποτελείται από τα στάδια: 

1. της αυτοαξιολόγησης, 

2. της επίσκεψης των ειδικών, 

3. της δηµοσίευσης της τελικής αναφοράς (institutional review). 

Η αξιολόγηση βασίζεται στη µέθοδο των δεικτών (performance indicators) και αφορά 

στις εξής περιοχές: 

o ποιότητα εισερχοµένων στοιχείων (πρωτοετών φοιτητών), 

o απόδοση φοιτητών 

o ποιότητα έρευνας 

o Αποδοτικότητα διαθέσιµων πόρων 

(Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, «Μελέτη Εφαρµογής ∆ιαδικασιών 

Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας») 

Οµάδες κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας στη Μεγάλη Βρετανία  

o ποιότητα εισερχοµένων στοιχείων (πρωτοετών φοιτητών) 

Εξετάζονται οι παρακάτω δείκτες (Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, 

«Μελέτη Εφαρµογής ∆ιαδικασιών Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας»): 

� βαθµός πρωτοετών φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

� αριθµός αιτήσεων φοιτητών για εγγραφή στο τµήµα 

� τελικός αριθµός εγγεγραµµένων πρωτοετών φοιτητών 

� εθνικότητα 

� κοινωνική τάξη 

� σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (π.χ. δηµόσιο ή ιδιωτικό) 

� αλλοδαποί φοιτητές 

� αριθµός part-time φοιτητών 

� αριθµός φοιτητών µε ειδικές ανάγκες 
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o απόδοση φοιτητών 

� βαθµός επιτυχίας/ αποτυχίας στις εξετάσεις του πρώτου έτους 

� διακοπή σπουδών µετά το πρώτο έτος 

� αριθµός πτυχιούχων 

� µέση διάρκεια σπουδών 

� επαγγελµατική αποκατάσταση πτυχιούχων 

o ποιότητα έρευνας 

- Επίπεδο έρευνας 

� αριθµός καθηγητών µε ερευνητική δραστηριότητα 

� αριθµός υποψήφιων διδακτόρων 

� αναλογία υποψήφιων διδακτόρων επί του αριθµού των καθηγητών 

� αναλογία ερευνητικών εσόδων επί του αριθµού των καθηγητών 

� αριθµός ερευνητικών έργων ανά καθηγητή 

� αριθµός ερευνητών 

- Παραγωγικότητα έρευνας 

� αναλογία απονοµών διδακτορικών τίτλων επί του αριθµού των καθηγητών 

� αναλογία δηµοσιεύσεων επί του αριθµού των καθηγητών 

� αναλογία πατέντων επί του αριθµού των καθηγητών 

� αριθµός βραβείων 

o Αποδοτικότητα διαθέσιµων πόρων 

� αναλογία φοιτητών επί των καθηγητών 

� αναλογία φοιτητών επί του βοηθητικού προσωπικού 

� αναλογία καθηγητών επί του τεχνικού/ βοηθητικού προσωπικού 

� αναλογία λειτουργικού προϋπολογισµού επί των φοιτητών 

� αναλογία υλικών πόρων επί των φοιτητών 

 

2.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Με τον Ν.3374/2005 θεσµοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι υπόλοιπες σαράντα πέντε χώρες της Ευρώπης. 

Τα βασικά σηµεία του νόµου που αφορούν στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας είναι: 

o Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

o Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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o Η σύσταση της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ). 

Σκοπός του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, είναι η καταγραφή, κατανόηση, και 

συστηµατική αξιολόγηση του έργου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.  

Το σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων αποτιµώνται αναφορικά µε τέσσερις οµάδες κριτηρίων: 

o ∆ιδακτικό Έργο, 

o Ερευνητικό Έργο, 

o Προγράµµατα Σπουδών, και 

o Λοιπές Υπηρεσίες. 

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι µία συστηµατική προσέγγιση µέσω της οποίας κάθε 

Ακαδηµαϊκή Μονάδα (σχολή, τµήµα, κτλ.) και το ίδρυµα στο σύνολό του, έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδηµαϊκές τους 

δραστηριότητες σε συνεχή βάση. (Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, 

«Μελέτη Εφαρµογής ∆ιαδικασιών Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας») 

Οµάδες κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας  

(Quality Assurance and Accreditation System Network, 2007, «Μελέτη Εφαρµογής ∆ιαδικασιών 

Αξιολόγησης σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας») 

Α. Προγράµµατα Σπουδών 

Α.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Α.1.1. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του 

Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

� Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά 

εφαρµόζονται; 

� Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; 

� Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;  

� Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής 

εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; 

Α.1.2. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών 
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� Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού/ ειδίκευσης/ κατευθύνσεων στο 

σύνολο των µαθηµάτων; 

� Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων/ µαθηµάτων 

υποχρεωτικής επιλογής/ µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 

µαθηµάτων; 

� Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων 

επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 

� Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 

� Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; 

Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; 

Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Προβλέπεται 

επανεκτίµηση, αναπροσαρµογή και επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων; 

Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 

Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; 

� Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα 

σπουδών; Ποια είναι αυτά; 

� Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 

µαθήµατα; 

Α.1.3. Το εξεταστικό σύστηµα. 

� Εφαρµόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών;  

� Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

� Εφαρµόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά κριτήρια 

αξιολόγησης των φοιτητών; 

� Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 

� Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης 

και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; 

� Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ 

διπλωµατική εργασία; Ποιες; 

Α.1.4. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. 

� Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

� Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 



25 
 

� Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

� Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών 

σπουδών συµµετέχει το Τµήµα; 

� Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του 

εξωτερικού; Ποιες; 

� Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Ποιες; 

� Εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); 

� Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS; 

Α.1.5.Πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

� Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η 

πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; 

� Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την 

επιλέγει; 

� Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 

� Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τµήµατος; Υπάρχει 

σχετικός εσωτερικός κανονισµός; 

� Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην 

οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; 

� Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο 

ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των 

ασκουµένων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 

� Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την 

εκπόνηση πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; 

� ∆ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική 

απασχόληση των πτυχιούχων; 

� Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς µε 

σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

� Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν 

θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 

� Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών/ εποπτών του 

Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 
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� Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του 

Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 

� Υπάρχει συχνή επαφή µε τους ασκούµενους, παρακολούθηση και υποστήριξή 

τους; 

Α.2.Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Α.2.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Α.2.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Α.2.3. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του 

Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

� Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές 

είναι; 

� Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

� Πως δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 

� Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων 

απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα; 

Α.2.4. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

� Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού/ ειδίκευσης/ κατευθύνσεων στο 

σύνολο των µαθηµάτων; 

� Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων/µαθηµάτων 

υποχρεωτικής επιλογής/ µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 

µαθηµάτων; 

� Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων 

επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 

� Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 

� Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει 

επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι 

ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Προβλέπεται επανεκτίµηση, 

αναπροσαρµογή και επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων; 

� Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
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Α.2.5. Το εξεταστικό σύστηµα. 

� Εφαρµόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 

φοιτητών; 

� Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

� Εφαρµόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά κριτήρια 

αξιολόγησης των φοιτητών; 

� Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 

� Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης 

και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 

� Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την µεταπτυχιακή 

εργασία; 

Α.2.6. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

� Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών; 

� Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 

� Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 

� Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της 

επιλογής φοιτητών; 

� Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής φοιτητών; 

Α.2.7.Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

� Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

� Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

� Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Α.2.8. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

� Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

� Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 

� Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

� Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 

� Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Ποιες; 

Α.3.Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών 
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Α.3.1. Ανταπόκριση του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους του 

Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

� Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές 

είναι; 

� Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

� Πως δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών; 

� Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων 

απέκτησαν ∆ιδακτορικό τίτλο από το Τµήµα; 

Α.3.2. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

� Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 

� Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 

Α.3.3. Το εξεταστικό σύστηµα. 

� Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά ιδρύµατα στη σύνθεση των επταµελών και τριµελών επιτροπών; 

� Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 

διδακτόρων; 

� Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων 

διδακτόρων; 

� Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των 

υποψηφίων διδακτόρων; 

� Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 

� Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης 

και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής; 

� Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; 

Ποιες; 

Α.3.4. Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 

� Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

� Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται; 

� Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων; 

� Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της 

επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
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� Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

Α.2.8. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών. 

� Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7ελείς και 3ελείς 

επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 

� Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 

� Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 

� Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 

� Παρέχονται από το Τµήµα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την 

συµµετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα» (summer schools), διεθνή 

ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

� Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών; 

Ποιες; 

Β. ∆ιδακτικό έργο 

Β.1. Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού. 

� Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρµόζεται; 

� Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από 

τους φοιτητές; 

� Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

� Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Β.2. Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

� Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; 

� Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 

� Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; 

� Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών; 

� Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; 

Β.3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου. 

� Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του 

εξαµήνου; 
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� Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα; 

� Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των 

µαθηµάτων; 

� Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων; 

� Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος 

µαθηµάτων; 

� Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά µαθήµατα διδάσκονται από µέλη 

∆ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων; 

� Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα 

που δεν εµπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείµενο; 

Β.4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα. 

� Είδη και αριθµός βοηθηµάτων που διανέµονται στους φοιτητές. 

� Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πως εφαρµόζεται; 

� Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; 

� Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; 

� Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων; 

Β.5. Μέσα και υποδοµές. 

� Αίθουσες διδασκαλίας 

� Εκπαιδευτικά εργαστήρια 

� Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 

προγραµµατισµένων ωρών; 

� Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού των κλινικών. 

� Σπουδαστήρια 

Β.6. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ). 

� Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς; 

� Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 

� Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

� Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

� Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον διδάσκοντα; 

Πώς; 

� Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 

πενταετία; 

Β.7. Αναλογία διδασκόντων/ διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία. 
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� Αναλογία διδασκόντων/ διδασκοµένων στα µαθήµατα. 

� Αναλογία διδασκόντων/ διδασκοµένων στα εργαστήρια. 

� Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους 

φοιτητές; Τις τηρούν; 

Β.8. Σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα. 

� Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 

αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

� Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα; 

Β.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το 

κοινωνικό σύνολο. 

� Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; 

� Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; 

� Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς, 

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

Β.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών. 

� Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την κινητικότητα 

των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας; 

� Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας 

του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

� Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς 

άλλα Ιδρύµατα κατά την τελευταία πενταετία; 

� Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν 

προς το Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; 

� Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα κατά την 

τελευταία πενταετία; 

� Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα κατά την 

τελευταία πενταετία; 

� Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 

πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα; 

� Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού 

Γραφείου ∆ιεθνών/ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; 

� Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας για 

τα προγράµµατα κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα; 

� Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές; 



32 
 

� Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές; 

� Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους αλλοδαπούς 

σπουδαστές; 

� Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/ και το Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση των 

φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού που λαµβάνουν µέρος 

στα προγράµµατα κινητικότητας; 

� Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

� Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνο η ποσότητα) της κινητικότητας του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού; 

Γ. Ερευνητικό έργο 

Γ.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος. 

� Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια είναι; 

� Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; 

� Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 

Τµήµατος; 

� Παρέχονται κίνητρα για την διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας; 

� Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηµατοδότησης 

της έρευνας; 

� Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 

� Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του Τµήµατος; 

� Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην ελληνική 

και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα 

� Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 

περιβάλλον; 

Γ.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα. 

� Ποια ερευνητικά προγράµµατα υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη 

τελευταία πενταετία; 

� Ποιο ποσοστό µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού αναλαµβάνει ερευνητικές 

πρωτοβουλίες; 

� Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/ και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 

ερευνητικά προγράµµατα; 

Γ.3. Ερευνητικές υποδοµές. 
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� Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 

� Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών 

εργαστηρίων. 

� Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. 

� Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 

� Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; 

� Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; 

� Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του 

υπάρχοντος εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν 

ανάγκες ανανέωσης/ επικαιροποίησης; 

� Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 

υποδοµών; 

Γ.4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος 

κατά την τελευταία πενταετία. 

� Πόσα βιβλία/ µονογραφίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού 

του Τµήµατος; 

� Πόσα εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού; 

� Πόσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα έλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του 

Τµήµατος σε συλλογικούς τόµους; 

� Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δηµοσίευσαν τα µέλη του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

� Πόσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά 

έκαναν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

Γ.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους. 

� Πόσες αναφορές του ειδικού ή/και του επιστηµονικού τύπου έγιναν σε 

ερευνητικά αποτελέσµατα του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος κατά 

την τελευταία πενταετία; 

� Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του 

Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί; 

� Πόσες συµµετοχές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε 

επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; 

� Πόσες συµµετοχές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε 

συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών υπάρχουν; 
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� Πόσες προσκλήσεις µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος από 

άλλους φορείς για διαλέξεις/ παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία 

πενταετία; 

� Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας απονεµήθηκαν σε µέλη του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού του Τµήµατος; 

� Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

Γ.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος. 

� Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες: 

- Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; 

- Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; 

- Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 

Γ.7. ∆ιακρίσεις και επιβράβευση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα. 

� Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού του Τµήµατος; 

� Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, 

ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών, κλπ.) έχουν απονεµηθεί από 

άλλα ιδρύµατα σε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

� Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας; 

Γ.8. Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα. 

� Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του 

Τµήµατος;  

� Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

∆. Σχέσεις µε παραγωγικούς φορείς 

∆.1. Συνεργασίες του Τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς. 

� Ποια έργα συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν 

στο Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; 

� Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος συµµετείχαν σ’ αυτά; 

� Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τµήµατος 

συµµετείχαν σε αυτά; 

� Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος 

µε παραγωγικούς φορείς; 

∆.2. ∆υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς. 
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� Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 

αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας; 

� Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος την 

ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 

� Πώς αντιµετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς την ανάπτυξη τέτοιων 

συνεργασιών; 

� ∆ιαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 

� Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες µε 

παραγωγικούς φορείς; 

∆.3. ∆ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης 

συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς. 

� Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά 

ή στον τύπο; 

� Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση 

παραγωγικών φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το 

παραγόµενο έργο του Τµήµατος; 

� Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη 

παραγωγικών φορέων; 

∆.4. Σύνδεση της συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία. 

� Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε χώρους παραγωγής 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

� Οργανώνονται οµιλίες/ διαλέξεις στελεχών παραγωγικών φορέων; 

� Απασχολούνται στελέχη της παραγωγής ως διδάσκοντες; 

∆.5. Συµβολή του τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

� Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες; 

� Συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ Τµήµατος και 

παραγωγικών φορέων; 

� Εκπροσωπείται το Τµήµα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς και 

αναπτυξιακά όργανα; 

� Συµµετέχει ενεργά το Τµήµα στην εκπόνηση τοπικών/ περιφερειακών σχεδίων 

ανάπτυξης; 

� Υπάρχει διάδραση ή/ και συνεργασία του Τµήµατος µε το περιβάλλον του, ιδίως 

µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης; 
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� Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπική και περιφερειακή 

κοινωνία, καθώς και µε την τοπική, περιφερειακή ή/ και εθνική οικονοµική 

υποδοµή; 

� Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα; 

� Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον; 

Ε. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 

� Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου 

(λ.χ.5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η 

διαδικασία αυτή; 

� Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι; 

� Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσµάτων του; 

� Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων 

των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

� Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό 

σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; 

� Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη 

ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

� Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 

� Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού 

επιπέδου; 

ΣΤ. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 

ΣΤ.1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 

� Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος; 

� Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το ωράριο 

λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

� Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 

Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος;  
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� Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι η οργάνωση και το 

ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

� Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 

Σπουδαστήρια του Τµήµατος; 

� Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία τους; 

� Πώς είναι στελεχωµένη και πώς οργανώνεται η Υπηρεσία Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του Τµήµατος; 

� Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες; 

ΣΤ.2. Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας. 

� Πως εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή; 

� Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 

� Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο 

αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; 

� Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και 

εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; Πόσο 

αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; 

� Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 

φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

� Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των 

νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι; 

� Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος 

γενικότερα; 

� Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται προς το 

Τµήµα; 

ΣΤ.3. Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα. 

� Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης. 

� Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού. 

� Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων. 

� Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 

� Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας. 

� Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 

� Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά σχολεία, 

µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι, κλπ). 
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� Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ. 

� Πως εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε 

υποδοµές και εξοπλισµό του Ιδρύµατος; 

ΣΤ.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος 

� Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ; 

� Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 

φοιτητές και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος; 

� Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα 

στο διαδίκτυο; 

� Πόσο συχνά ανανεώνεται η ιστοσελίδα του Τµήµατος στο διαδίκτυο; 

ΣΤ.5.∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού. 

� Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του Τµήµατος; Πώς 

διασφαλίζεται; 

� Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς 

διασφαλίζεται; 

ΣΤ.6. ∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων. 

� Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του 

Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 

� Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά 

εφαρµόζεται; 

� Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - WORKFLOW MANAGEMENT AND PETRI NETS 
 
3.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (WORKFLOW MANAGEMENT)  

Ορισµοί 

Ροή εργασίας (workflow), ορίζεται ως η αυτοµατοποίηση συνόλου ή µέρους µιας  

διαδικασίας κατά την διάρκεια της οποίας οι πληροφορίες, τα έγγραφα, ή και οι 

αναθέσεις εργασιών, περνούν από έναν συµµετέχοντα στον άλλο, σύµφωνα µε ένα 

σύνολο προκαθορισµένων κανόνων, σύµφωνα µε το Workflow Management Coalition 

(WfMC).  

∆ιαχείριση Ροών Εργασίας (Workflow Management), ορίζεται η αυτοµατοποίηση µιας 

επιχειρησιακής διαδικασίας, κατά την οποία οι πληροφορίες, τα έγγραφα, ή τα 

καθήκοντα µεταβιβάζονται από έναν συµµετέχοντα σε άλλο για την ανάληψη δράσης, 

σύµφωνα µε 

σε ένα σύνολο δικονοµικών κανόνων. 

Η πρόοδος των τεχνολογιών, η αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου και ο παγκόσµιος 

ιστός επιτρέπει σε πολλούς οργανισµούς να συµµετέχουν σε κοινές επιχειρησιακές 

δράσεις. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και της ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης,  δίνει έµφαση στο γεγονός ότι όλο και περισσότερες ροές εργασίας 

ξεπερνούν τα όρια ενός οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ροών Εργασιών πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν διαδικασίες ροής εργασίας, 

που εκτείνονται σε πολλαπλές οργανώσεις και αλλάζουν δυναµικά. 

Μέχρι πριν ελάχιστα χρόνια δεν υπήρχαν εργαλεία ειδικά για την υποστήριξη της 

διαχείρισης της ροής εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα κάποια µέρη της 

επιχειρησιακής διαδικασίας να προγραµµατίζονται ως αυτούσια µέρη µέσα στις 

εφαρµογές. Για το λόγο αυτό αναγνωρίστηκε η ανάγκη για συστήµατα διαχείρισης της 

ροής εργασίας (workflow management systems). 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ροών Εργασιών (Workflow Management System), είναι ένα 

σύστηµα που καθορίζει, δηµιουργεί και διαχειρίζεται την εκτέλεση των ροών εργασίας, 

µέσω της χρήσης λογισµικού, το οποίο είναι σε θέση να ερµηνεύσει τον ορισµό της 

διαδικασίας, να αλληλεπιδρά µε τους συµµετέχοντες στη ροή εργασίας και, όπου 

απαιτείται, να επικαλείται τη χρήση των απαιτούµενων εργαλείων και εφαρµογών. 
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Η κατάλληλη περιγραφή µιας ροής εργασίας είναι πάντα κρίσιµη για την κατάλληλη 

υλοποίηση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στα πλαίσια της περιγραφής και 

µοντελοποίησης Ροών Εργασίας είναι πολύ χρήσιµη η γραφική αναπαράστασή τους.  

Γραφικές Περιγραφές Ροών Εργασιών 

� UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) [UN/CEFACT] που στηρίζεται στην 

UML 

� Business Process Modeling Notation 

� Petri-nets και παραλλαγές τους όπως τα colored Petri-nets 

Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Ροής Εργασιών (WfMC) στον οποίο αποδίδονται οι  

παραπάνω ορισµοί, ιδρύθηκε το 1993 και είναι ένας διεθνής, µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός. Έχει αντικειµενικό σκοπό την προώθηση ευκαιριών για την εκµετάλλευση 

της τεχνολογίας της διαχείρισης ροών εργασιών µέσω της ανάπτυξης κοινής ορολογίας 

και προτύπων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών λογισµικού που θα 

επιτρέψουν σε διαφορετικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ροών Εργασιών να συνεργαστούν 

σε διάφορες περιοχές-κλειδιά.  

(Ιωάννης Π. Βεργινιάδης, «∆ια-οργανωτικά µοντέλα και συστήµατα ροών εργασίας») 

3.2 PETRI NETS 

Τα Petri-nets αποτελούν µια ευρέως αποδεκτή γραφική γλώσσα για την προδιαγραφή, 

την προσοµοίωση και την επαλήθευση της συµπεριφοράς των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ροών Εργασίας. Αποτελούν περισσότερο εργαλείο µοντελοποίησης συστηµάτων και όχι 

προσοµοίωσης, αν και τα µοντέλα δικτύων Petri µπορούν να προσοµοιωθούν.  

Επινοήθηκαν το 1962 από τον Carl Adam Petri κατά την διδακτορική του διατριβή µε 

θέµα «Επικοινωνία µεταξύ αυτόµατων µηχανών». Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν για την 

µοντελοποίηση και ανάλυση συστηµάτων µε ταυτόχρονα γεγονότα. Στη συνέχεια 

ανακαλύφθηκε ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την περιγραφή συστηµάτων που 

εξαρτώνται από γεγονότα, όπως ασύγχρονα, σειριακά, παράλληλα, µε συγκρούσεις, 

αµοιβαίου αποκλεισµού και µη ντετερµινιστικά. 

Είναι ένα γραφικό και µαθηµατικό εργαλείο µοντελοποίησης συστηµάτων. Ως γραφικό 

εργαλείο απεικονίζεται παρόµοια µε τα διαγράµµατα ροής (flow charts), τα 

διαγράµµατα τµηµάτων (block diagrams) και τα δίκτυα (networks). Ως µαθηµατικό 

µοντέλο χρησιµοποιεί εξισώσεις καταστάσεις, αλγεβρικές εξισώσεις ή άλλα 

µαθηµατικά µοντέλα.  
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Είναι γνωστό και ως δίκτυο θέσης –place (P) /µετάβασης – transition (Τ) ή P/T δίκτυο, 

καθώς γραφικά απεικονίζεται από δύο τύπους κόµβων που αντιστοιχούν σε «θέσεις» 

(P) και σε «µεταβάσεις» (Τ), και συνδέονται µέσω τόξων. 

(W.M.P. van der Aalst, «The Application of Petri Nets to Workflow Management», Ιωάννης Π. 

Βεργινιάδης, «∆ια-οργανωτικά µοντέλα και συστήµατα ροών εργασίας») 

∆οµή Petri nets 

Μια δοµή δικτύου Petri, C, είναι µια διατεταγµένη τετράδα,C=(P,T,I,O)  

όπου: 

� P={p1, …, pm} είναι ένα πεπερασµένο σύνολο θέσεων 

� Τ={t1, …, tn} είναι ένα πεπερασµένο σύνολο µεταβάσεων 

To σύνολο των θέσεων και το σύνολο των µεταβάσεων είναι ξένα µεταξύ τους. 

� I (PxT) (TxP) είναι ένα πεπερασµένο σύνολο προσανατολισµένων συνδέσεων 

(τόξα) 

� O: I→{1,2,3, …} είναι µια συνάρτηση ανάθεσης βαρών στις συνδέσεις του 

Petri Net (weight function) 

Οι συναρτήσεις εισόδου και εξόδου συσχετίζουν τις θέσεις µε τις µεταβάσεις. Ο 

µαθηµατικός του ορισµός είναι ο ακόλουθος (όπου P0=P x P x P x ……) 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την χρήση των Petri net οι θέσεις και µεταβάσεις µπορούν να αντιστοιχούν σε 

διάφορες έννοιες όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα (Ιωάννης Π. Βεργινιάδης, «∆ια-

οργανωτικά µοντέλα και συστήµατα ροών εργασίας»): 
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Συνθήκες Λογική Πρόταση Συµπεράσµατα 

Απαιτούµενοι πόροι Εργασία Πόροι που διατίθενται 

Σήµατα εισόδου Επεξεργαστής Σήµατα εξόδου 

∆εδοµένα εισόδου Υπολογιστικό Βήµα ∆εδοµένα εξόδου 

Προϋποθέσεις Γεγονός Νέες συνθήκες 

Πίνακας 3.1 παραδείγµατα εννοιών petri net 

∆ίκτυα Petri χαµηλού επιπέδου 

(Information Management Unit - http://www.imu.iccs.gr/) 

1. Μηχανές κατάστασης (state machines) 

Κάθε µετάβαση έχει µία θέση εισόδου και µία θέση εξόδου 

 

 

 

 

2. Μαρκαρισµένοι Γράφοι (Marked graphs) 

Κάθε θέση έχει µόνο µία µετάβαση εισόδου και µία µετάβαση εξόδου 

 

 

 

3. ∆ίκτυα ελεύθερης επιλογής (Free choice nets) 

Μοναδική σχέση σχέσης – µετάβασης 
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4. Απλά δίκτυα (Simple nets) 

∆ύο µεταβάσεις αποκλείεται να έχουν και τις ίδιες θέσεις εισόδου και τις ίδιες θέσεις 

εξόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ίκτυα Petri υψηλού επιπέδου 

Πέρα από την γραφική σηµειογραφία που παρέχουν τα Petri Nets είναι θεµιτός και ο 

καθορισµός της σωστής λειτουργίας µιας µοντελοποιηµένης διαδικασίας. 

Τα Petri Nets µπορούν να γίνουν αρκετά µεγάλα και δύσκολα στην κατανόηση και 

χρήση. Έχουν προταθεί διάφορες επεκτάσεις (Information Management Unit - 

http://www.imu.iccs.gr/): 

� Coloured Petri Nets 

� Temporal Petri Nets 

� Hierarchical Petri Nets 

 

o Μοντέλα µε διακεκριµένα κουπόνια (individual tokens) 

� Χρωµατισµένα δίκτυα Petri (Coloured PN-CPN) 

Οι θέσεις, µεταβάσεις και τα κουπόνια συσχετίζονται µε χρώµατα. Ως χρώµα 

χαρακτηρίζεται ένας τύπος που χρησιµοποιείται για να διακρίνει κλάσεις αντικειµένων 

που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά µιας κοινής δοµικής κατηγορίας 

� ∆ίκτυα Κατηγορίας-Μετάβασης (Predicate-Transition nets/PrTnets) 

Μπορούν να θεωρηθούν ως στιγµιότυπο ενός αντίστοιχου Χρωµατισµένου ∆ικτύου 

Petri 

� ∆ίκτυα µε διακεκριµένα κουπόνια (Individual Token Nets-ITNs) 

o ∆ίκτυα που εµφανίζουν τροποποιηµένη σηµασιολογία (High-Level Petri Nets with 

modified sematics) 
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o Ιεραρχικά δίκτυα Petri Υψηλού επιπέδου (Hierarchical High –Level Petri Nets/ 

HHPNs) 

� ∆ίνουν έµφαση είτε στην αντικατάσταση των θέσεων ή µεταβάσεων από 

τµήµατα δικτύου (υποδίκτυο), είτε στην σύνθεση των τµηµάτων ενός δικτύου 

µέσω της ανάπτυξης µεταβάσεων, θέσεων ή τόξων. 

o Χρονικές εκδόσεις δικτύων Petri (timed version of Petri Nets) 

� Λαµβάνουν υπόψη την χρονική διάσταση της συµπεριφοράς ενός συστήµατος 

και η εκτέλεση της εξαρτάται από την ροή του χρόνου (Χρονικές θέσεις, 

Χρονικές µεταβάσεις) 

o Στοχαστικά δίκτυα Petri 

� Χρησιµοποιούν τυχαίες µεταβλητές χρονικών καθυστερήσεων µε σκοπό την 

περιγραφή των δράσεων µιας εφαρµογής που εµφανίζουν ασταθή διάρκεια 

εκτέλεσης 

Γραφήµατα των δικτύων Petri  

(Μ. Ρουµελιώτης, «Μοντελοποίηση και προσοµοίωση») 

Μία δοµή δικτύου Petri αποτελείται από θέσεις και µεταβάσεις. Σε αντιστοιχία µε αυτές, 

ένα γράφηµα δικτύου Petri έχει δύο είδη κόµβων. Ένας κύκλος  αντιπροσωπεύει θέση, 

ενώ µια γραµµή αντιπροσωπεύει µετάβαση. Οι θέσεις και οι µεταβάσεις συνδέονται µε 

κατευθυνόµενες ακµές (βέλη), µερικές από τις οποίες κατευθύνονται από θέση σε 

µετάβαση ενώ άλλες κατευθύνονται από µετάβαση σε θέση. Μια ακµή που κατευθύνεται 

από µια θέση pi σε µια µετάβαση tj ορίζει ότι η θέση είναι είσοδος στη µετάβαση. Οι 

πολλαπλές είσοδοι σε µία µετάβαση υποδηλώνονται µε πολλαπλές ακµές από τις θέσεις 

εισόδου στη µετάβαση. Οι θέσεις εξόδου υποδηλώνονται µε ακµές από τη µετάβαση στις 

θέσεις αυτές. Και πάλι, οι πολλαπλές έξοδοι υποδηλώνονται µε πολλαπλές ακµές.  
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Σχήµα 3.1. Γραφήµατα δικτύων Petri 

Μαρκαρίσµατα των δικτύων Petri 

(Μ. Ρουµελιώτης, «Μοντελοποίηση και προσοµοίωση») 

Η τοποθέτηση κουπονιών σε ένα δίκτυο Petri ονοµάζεται «µαρκάρισµα» του δικτύου. Το 

κουπόνι είναι θεµελιώδες στοιχείο των δικτύων Petri (όπως οι θέσεις και οι µεταβάσεις). 

Τα κουπόνια τοποθετούνται στις θέσεις ενός δικτύου και θεωρείται ότι διαµένουν εκεί.  

Ο αριθµός και η θέση των κουπονιών µπορεί να αλλάξει κατά την «εκτέλεση» ενός 

δικτύου Petri. Εποµένως, τα κουπόνια χρησιµοποιούνται για να ορίσουν την εκτέλεση 

ενός δικτύου Petri.  
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Σχήµα 3.2. Μαρκαρισµένο δίκτυο Petri 

 

Εκτέλεση ενός δικτύου Petri 

(Μ. Ρουµελιώτης, «Μοντελοποίηση και προσοµοίωση») 

Η εκτέλεση ενός δικτύου Petri ελέγχεται από τον αριθµό και την κατανοµή των 

κουπονιών στο δίκτυο. Συγκεκριµένα, τα κουπόνια που βρίσκονται στις διάφορες θέσεις 

του δικτύου ελέγχουν την εκτέλεση των µεταβάσεων, που ονοµάζεται «πυροδότηση». 

Όταν µια µετάβαση πυροδοτείται, αφαιρούνται κουπόνια από τις θέσεις εισόδου της 

µετάβασης και δηµιουργούνται νέα κουπόνια τα οποία τοποθετούνται στις θέσεις 

εξόδου της µετάβασης. Η εκτέλεση, εποµένως, ενός δικτύου Petri γίνεται µε 

πυροδοτήσεις των µεταβάσεών του.  

 

Σύγκρουση µεταβάσεων 

(Μ. Ρουµελιώτης, «Μοντελοποίηση και προσοµοίωση») 

∆ύο µεταβάσεις λέγεται ότι βρίσκονται σε σύγκρουση όταν είναι και οι δύο 

ενεργοποιηµένες και τα σύνολα εισόδου τους έχουν τουλάχιστον µια κοινή θέση, η οποία 

έχει λιγότερα κουπόνια από όσα απαιτούνται για να πυροδοτηθούν και οι δύο 

µεταβάσεις. Εποµένως, αν πυροδοτηθεί η µία µετάβαση, η άλλη δεν µπορεί να 

πυροδοτηθεί µιας και έχουν αφαιρεθεί κουπόνια από την κοινή θέση εισόδου και η 

δεύτερη αυτή µετάβαση δεν είναι πλέον ενεργοποιηµένη.  
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Η θεωρία των δικτύων Petri δεν καθορίζει τη σειρά µε την οποία θα πρέπει να 

πυροδοτηθούν οι ενεργοποιηµένες µεταβάσεις. Εναπόκειται εποµένως στον σχεδιαστή 

του µοντέλου του δικτύου, να καθορίσει τη σειρά πυροδότησης των µεταβάσεων 

ανάλογα, είτε µε την έννοια που έχει κάθε θέση και µετάβαση στο µοντέλο είτε µε τους 

χρονικούς περιορισµούς που θα τεθούν στο µοντέλο. 

 

3.3 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PIPE (Platform Independent Petri net Editor) 

(Platform Independent Petri net Editor 2 - http://pipe2.sourceforge.net/, Pere Bonet, Catalina M. Llado, 

Ramon Puigjaner, «PIPE v2.5 Petri Net tool for Performance Modeling») 

Στα πλαίσια της περιγραφής και µοντελοποίησης Ροών Εργασίας µε δίκτυα petri, 

επιλέχτηκε η πλατφόρµα PIPE. Μια ανασκόπηση των διαθέσιµων εργαλείων στο 

διαδίκτυο µας οδήγησε να επιλέξουµε το PIPE, για το σαφές και έξυπνο περιβάλλον 

εργασίας του, τη µονάδα προσοµοίωσης του και την εκτεταµένη τεκµηρίωσή του.  

Το PIPE είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τη δηµιουργία και ανάλυση δικτύων 

Petri. Παρέχει ένα κοµψό, εύκολο στη χρήση γραφικό περιβάλλον χρήστη που 

επιτρέπει τη δηµιουργία, την αποθήκευση και τη φόρτωση δικτύων Petri και προσφέρει 

µια πλήρη σειρά ενοτήτων ανάλυσης για τον έλεγχο και την παραγωγή στατιστικών 

στοιχείων απόδοσης.  

Το PIPE ξεκίνησε το Μάρτιο του 2002 ως εργασία µεταπτυχιακής οµάδας στο Τµήµα 

Πληροφορικής του Imperial College του Λονδίνου. Από την αρχή έκδοση µέχρι τώρα, 

το γραφικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό, ενώ έχουν προστεθεί νέα 

χαρακτηριστικά που αυξάνουν τη δύναµη µοντελοποίησης και νέες ενότητες ανάλυσης 

που οδηγούν σε ένα αρκετά πλήρες, ώριµο και αποδοτικό εργαλείο. 

Το PIPE σχεδιάστηκε µε στόχο την παροχή ενός πρωτοποριακού, φιλικού προς τον 

χρήστη εργαλείου, για την επεξεργασία δικτύων Petri µε έναν εύκολο, γρήγορο και 

αποτελεσµατικό τρόπο. Οποιοσδήποτε, µπορεί να πάρει και να χρησιµοποιήσει το PIPE 

χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.  

Παρακάτω, περιγράφονται τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά του γραφικού 

περιβάλλοντος χρήστη: 

o Οι χρήστες είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες χρησιµοποιώντας µια γραµµή 

µενού, µια γραµµή εργαλείων και ένα ποντίκι. Επιπλέον, είναι διαθέσιµες 

ορισµένες συντοµεύσεις πληκτρολογίου, για να επιτρέπουν ταχύτερες ενέργειες. 
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o Τα δίκτυα µπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε δύο γραφικές µορφές: 

Postscript και PNG. 

o Παρέχεται λειτουργία ζουµ για µεγαλύτερη ευελιξία και πολύ ευκολότερη 

χρήση όταν εργάζεται ο χρήστης µε µεγάλα δίκτυα. 

o Συµµορφώνεται µε το XML / PNML (Petri Net Markup Language) πρότυπο 

οπότε µπορεί να ανοίξει και να λειτουργήσει µε υπάρχοντα PNML δίκτυα Petri. 

Επιπλέον, PNML σηµειώσεις µπορούν να προστεθούν, έτσι ώστε ο χρήστης να 

µπορεί να συµπεριλάβει κείµενο για να εξηγήσει λεπτοµέρειες των 

δηµιουργηµένων µοντέλων. 

o Παρέχει τη δυνατότητα κάποιος να µπορεί να εργαστεί µε πολλαπλά δίκτυα 

ταυτόχρονα, το καθένα από τα οποία βρίσκεται σε καρτέλες του ίδιου 

παραθύρου. 

 

 

Σχήµα 3.3 Το περιβάλλον εργασίας του PIPE 

 

Λειτουργία απεικόνισης / Token παιχνίδι (Animation mode/Token game) 

Το PIPE προσφέρει έναν animator, έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να πειραµατιστεί 

χειροκίνητα µε τα tokens, πυροδοτώντας οποιαδήποτε από τις ενεργοποιηµένες 
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µεταβάσεις σε κάθε κατάσταση. Το σύνολο των επιτρεπόµενων µεταβάσεων τονίζεται 

και ο χρήστης επιλέγει πιο πρέπει να πυροδοτηθεί. Το ιστορικό της απεικόνισης 

καταγράφεται, δηλαδή όλες οι µεταβάσεις που πυροδοτούνται, είναι ορατές στο πλάι 

της οθόνης, έτσι ώστε από την τρέχουσα κατάσταση, η απεικόνιση  να µπορεί να 

προχωρήσει προς τα εµπρός ή προς τα πίσω. Επίσης είναι δυνατή και η  αυτόµατη 

εκτέλεση µιας τυχαίας µετάβασης, αρκεί ο χρήστης να καθορίζει τον αριθµό των 

πυροδοτήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

PETRI 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν κάποιες από τις διαδικασίες που τηρούνται στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µε έµφαση σε διαδικασίες του ∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά 

Συστήµατα ∆ιοίκησης και στη συνέχεια θα καθορίσουµε πιθανούς δείκτες που 

καθορίζουν την ποιότητα στις κρισιµότερες για την εκπαιδευτική διαδικασία.  

4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα 

(Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων 

Η Επιτροπή του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα αποφασίζει για το χρόνο δηµοσίευσης στον τύπο (που 

γίνεται τουλάχιστον δύο µήνες πριν την έναρξη των µαθηµάτων), σχετικής 

ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους, που προσδιορίζει:  

1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο πρόγραµµα.  

2. Την προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών.  

3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων.  

4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. 

Η Γραµµατεία των ∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην 

οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους µεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί 

στην επιτροπή του ∆.Π.Μ.Σ το σύνολο των αιτήσεων µε συνοδευτικό υλικό. Οι 

αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που αποστέλλονται ή παραδίδονται από τη 

Γραµµατεία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 

υποψήφιοι είναι:  

1. Έντυπη αίτηση  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα  

3. Επίσηµο αντίγραφο πτυχίου/ διπλώµατος  

4. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας  

5. ∆ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη ∆ΕΠ  

6. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency -Cambridge ή Michigan και να 

έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής 
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των δικαιολογητικών - ή TOEFL(βαθµό 213 και άνω) ή IELTS (βαθµό 5,5 και 

άνω), τα αποτελέσµατα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη), ή εάν 

υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο 

Αγγλικής Φιλολογίας  

7. Αποτελέσµατα των εξετάσεων  

8. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις, ∆ιακρίσεις (εάν υπάρχουν)  

9. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας (εάν υπάρχουν) 

Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες έχουν 

προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. 

1. Η πρώτη φάση είναι προκριµατική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην 

δεύτερη φάση είναι αφ' ενός µεν η κατάθεση όλων των απαιτουµένων δικαιολογητικών 

καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες µέγιστες 

βαθµολογίες είναι: 

o Γενικός βαθµός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 25%). 

o Αποτελέσµατα των εξετάσεων (συντελεστής βαρύτητας 65%). Ο συντελεστής 

βαρύτητας στη β' φάση είναι 90%. 

3. Η τρίτη φάση περιλαµβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%) των πρώτων 

40 από το σύνολο των υποψηφίων στο ∆.Π.Μ.Σ. των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Σε 

αυτή τη φάση θα συνυπολογίζεται η αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία, η οποία 

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά επίσηµου (δηµόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαιώσεις αυτού του φορέα. 

4. Από τη τελική βαθµολογία της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος µε τους 

πρώτους 30 για τα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ισοβαθµίζοντες µε τον 30ό επιλέγονται. 

Πρόκριση και τελική επιλογή υποψηφίων σπουδαστών 

Η ∆ιατµηµατική Επιτροπή του κάθε ∆.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία µε άλλα µέλη ∆ΕΠ που 

ορίζονται απ' αυτήν και σε ολοµέλεια: 

1. Αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους µε βάση τα 

κριτήρια της δεύτερης φάσης. 

2. Προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στην δεύτερη φάση στη 

Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού, που αποστέλλει σε αυτούς πρόσκληση για συµµετοχή 

στην τρίτη φάση σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 



52 
 

3. Με βάση τη τελική βαθµολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος µε την 

επιλογή των 30 αντίστοιχα πρώτων. Αυτοί ενηµερώνονται γραπτώς από τη Γραµµατεία 

και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 5 ηµερών αν αποδέχονται ή όχι 

την ένταξή τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, αποδεχόµενοι τους όρους λειτουργίας 

του. 

4. Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία 

ισοδυναµεί µε άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραµµατεία 

ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο 

επιτυχίας. 
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∆ιάγραµµα ροής 
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Petri Net 

 

 

Συµµετοχή σε πρακτική άσκηση (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 

• Επαφή των φοιτητών µε το ΓΠΑ για πλήρη ενηµέρωσή τους σχετικά µε την 

διαδικασία της πρακτικής άσκησης, η οποία υλοποιείται σε τρεις συνήθως, 

κύκλους ετησίως. 

• Προηγείται ανακοίνωση του ΓΠΑ σε εµφανή σηµεία στους χώρους του 

Πανεπιστηµίου και στο διαδίκτυο όπου αναφέρονται οι ηµεροµηνίες υποβολής 

αιτήσεων. 

• Ακολουθεί αίτηση των ενδιαφεροµένων, µε αντίγραφο αναλυτικής 

βαθµολογίας, αριθµό φορολογικού µητρώου και µια φωτογραφία. 

• Όταν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων ξεπερνούν τις θέσεις εργασίας η επιλογή 

πραγµατοποιείται µε βάση τα εξής κριτήρια: το µέσο όρο βαθµολογίας, την 

εντοπιότητας και το εξάµηνο. 

• Καταρτίζεται από το ΓΠΑ ο πίνακας των φορέων οι οποίοι συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, µετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών 

πριν την έναρξη κάθε κύκλου και δηµοσιοποιούνται οι προσφερόµενες θέσεις 

πρακτικής άσκησης. 

• ∆ιενέργεια συνεντεύξεων των ενδιαφεροµένων φοιτητών σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς που επιλέγονται από τον πίνακα φορέων σε πέντε αρχικά φορείς 

σχετικούς µε το αντικείµενο σπουδών τους, που οι ίδιοι επιλέγουν µε την 

βοήθεια του προσωπικού του γραφείου. Σε περίπτωση συµφωνίας για την θέση 
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εργασίας και από τους δύο ενδιαφερόµενους, ακολουθεί τοποθέτηση των 

φοιτητών στους φορείς, από το ΓΠΑ. Σε περίπτωση απόρριψης, οι φοιτητές 

αναζητούν νέο φορέα µέσω του γραφείου. 

• Έκδοση βεβαίωσης για την επιχείρηση, όπου αναφέρεται ότι ο φοιτητής έχει 

τοποθετηθεί σε θέση πρακτικής άσκησης µέσω του επιδοτούµενου από το 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αλλά και το 

µέλος ∆.Ε.Π. που τον επιβλέπει. Αντίγραφό της αποστέλλεται στην επιχείρηση, 

ώστε να επιδεικνύεται σε τυχόν έλεγχο. 
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∆ιάγραµµα ροής 
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Σύγκλιση της συγκλήτου (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 

Ο πρύτανης συγκαλεί τη σύγκλητο σε τακτική γενική συνέλευση έξι φορές κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος, εφόσον υπάρχουν θέµατα.  Σε επείγουσες περιπτώσεις ο πρύτανης 

µπορεί να συγκαλεί τη σύγκλητο σε έκτατη συνεδρίαση.  

Η ηµέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται µε απόφαση της συγκλήτου 

κατά την πρώτη συνεδρίασή της µετά την εγκατάσταση των πρυτανικών αρχών. Σε 

περίπτωση κωλύµατος του πρύτανη τη σύγκλητο συγκαλεί ο νόµιµος αναπληρωτής του. 

Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µαζί µε τις εισηγήσεις και το 

απαραίτητο πληροφοριακό υλικό γνωστοποιείται από τη Γραµµατεία της Συγκλήτου 

στα µέλη δύο τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση. 

Η πρόσκληση µε την ηµερήσια διάταξη και το υπόλοιπο υλικό αποστέλλεται στους 

εκπροσώπους των φοιτητών δια του προεδρείου του φοιτητικού συλλόγου.  

Για λόγους διαφάνειας αλλά και για την ευρεία δηµοσιότητα των συζητούµενων στη 

σύγκλητο θεµάτων η ηµερήσια διάταξη κοινοποιείται, πέραν των νόµιµων αποδεκτών 

µελών της Συγκλήτου, και  στη νοµική υπηρεσία, τις γραµµατείες των τµηµάτων και 

τους προέδρους των συλλόγων. 

Η µη τήρηση των παραπάνω προθεσµιών  ή η παράλειψη αποστολής των προσκλήσεων 

σε όλα τα µέλη της συγκλήτου αποτελούν λόγους ακυρότητας της συνεδρίασης για την 

πραγµατοποίηση της οποίας αποφασίζει πριν από τη συζήτηση της ηµερήσιας διάταξης 

η Σύγκλητος, εφόσον προβληθεί κάποιος από τους παραπάνω λόγους, µε πλειοψηφία 

των τριών τετάρτων του συνόλου, οπότε και τότε µόνο η συνεδρίαση είναι έγκυρη. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία προβληθεί από µέλος της Συγκλήτου σχετική ένσταση, η 

Σύγκλητος αποφασίζει πριν από τη συζήτηση της ηµερήσιας διάταξης µε πλειοψηφία 

των τριών τετάρτων του συνόλου για την πραγµατοποίηση της συνεδρίασης, οπότε η 

συνεδρίαση θεωρείται νόµιµη. 
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∆ιάγραµµα ροής 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Petri Net 

 

 

Μετάβαση σε ∆ιδακτορικές σπουδές (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 

Ο υποψήφιος φοιτητής που ενδιαφέρεται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος 

θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) να έχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήµιο του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού αναγνωρισµένο από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αντίστοιχο µε τα τµήµατα που 

συµµετέχουν στα ∆.Π.Μ.Σ. 

β) να γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.  

Εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω 2 προϋποθέσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να 

υποβάλλει στη Γραµµατεία των ∆.Π.Μ.Σ., από 1 Οκτωβρίου µέχρι τέλη Νοεµβρίου ή 

από 1 Μαρτίου µέχρι τέλη Απριλίου τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 

3. Επίσηµα αντίγραφα πτυχίου και µεταπτυχιακού διπλώµατος. 

4. Επικυρωµένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας. 

5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Proficiency - Cambridge ή Michigan που να έχει 

αποκτηθεί στο ηµερολογιακό έτος µέχρι δέκα χρόνια πριν από τη δηµοσίευση της 

προκήρυξης - ή TOEFL πάνω από 213 ή IELTS πάνω από 5,5, τα αποτελέσµατα 
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των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη) ή το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσοµάθειας, επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση» εκτός αν έχει µεταπτυχιακό (Master) από 

Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή από Ελληνικό Πανεπιστήµιο που είχε σαν προϋπόθεση την 

Αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (προσκοµίζοντας 

ένα από τα παραπάνω αποδεικτικά). 

6. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις (εάν υπάρχουν). 

7. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας (εάν υπάρχουν). 

8. ∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών 

παραλαµβάνονται από τη Γραµµατεία των ∆.Π.Μ.Σ.). 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη διατµηµατική επιτροπή του ∆.Π.Μ.Σ. ως 

προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ’ όσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές 

προϋποθέσεις, ο φάκελος διαβιβάζεται στο αντίστοιχο Τµήµα που καλύπτει το πεδίο 

έρευνας που προτείνει ο υποψήφιος. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης) στην οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος 

κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του συγκεκριµένου 

Τµήµατος (το Τµήµα πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισµό σχετικά µε τις ουσιαστικές 

προϋποθέσεις) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το Τµήµα δύναται να ζητήσει 

από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει µαθήµατα είτε από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

είτε να µελετήσει θεµατικές ενότητες σύµφωνα µε την κρίση του επιβλέποντα 

(Independent Study). 

Εφ’ όσον ο υποψήφιος γίνεται δεκτός από την Γ.Σ.Ε.Σ. προτείνεται προς τη τριµελή 

επιτροπή του ∆.Π.Μ.Σ., η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 5α του 2083/92 είναι 

αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η συµβουλευτική επιτροπή, 

σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο, απαρτίζεται από τον επιβλέποντα που είναι µέλος 

∆ΕΠ των συµµετεχόντων Τµηµάτων στο ∆.Π.Μ.Σ. ή του ΕΠΙ του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας και ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή, Αν. Καθηγητή ή Επ. Καθηγητή, 

και δύο άλλα µέλη ∆ΕΠ από τα οποία µπορεί το ένα να είναι Λέκτορας του οικείου 

Τµήµατος, εφ’ όσον είναι µόνιµος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής 

αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύµατος κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 

του άρθρου 12, 2083/92. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ενηµερώνει σχετικά µε την πρότασή της τη 

Γραµµατεία του ∆ΠΜΣ. 
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Παρακολούθηση Ισχύουσας Νοµοθεσίας 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων 

των νοµικών κειµένων, που σχετίζονται µε τις φάσεις του κύκλου ζωής των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων, ιδιαίτερα στους τοµείς που αφορούν στις δηµόσιες 

συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση, το περιβάλλον και 

την επιλεξιµότητα των δαπανών. Επιπλέον παρακολουθούνται θέµατα που έχουν σχέση 

µε τη λειτουργία του φορέα.  

Η διαδικασία παρακολούθησης ισχύουσας νοµοθεσίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

βήµατα: 

1. Αναγνώριση σχετικής νοµοθεσίας 

Ο «Υπεύθυνος παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας» ενηµερώνεται τακτικά για 

την έκδοση νοµοθετηµάτων και αναγνωρίζει αυτά που σχετίζονται µε τα έργα που 

υλοποιεί ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ). 

Ως πηγές ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται οι εξής: 

• παρακολούθησης των δηµοσιεύσεων των τευχών Α και Β της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης, 

• ιστοσελίδες αρµόδιων φορέων (Υπουργεία, ∆ιαχειριστικές Αρχές, κλπ.) 

• τράπεζα νοµικών πληροφοριών, στην οποία έχει συνδροµή ο ΕΛΚΕ, µε δυνατότητα 

πρόσβασης µέσω Internet 

• κοινοποίηση νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων και 

εγκυκλίων προς τον ΕΛΚΕ από τα αρµόδια Υπουργεία, µέσω του Τµήµατος 

∆ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου του Ιδρύµατος. 
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Στη διαδικασία αυτή ο «Υπεύθυνος παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας» 

επικουρείται από τον νοµικό σύµβουλο του ΕΛΚΕ. 

2. Ενηµέρωση εµπλεκοµένων 

Ο «Υπεύθυνος παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας» πληροφορεί όλους τους 

εµπλεκόµενους εντός του ΕΛΚΕ για κάθε µεταβολή της ισχύουσας νοµοθεσίας, µέσω:  

• Ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ  

• Κοινοποίηση στα µέλη διοικητικού προσωπικού της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ και τον 

Πρόεδρο της Ε∆ΕΛ. 

Σε περιπτώσεις σηµαντικών µεταβολών ή θέσπισης νέου θεσµικού πλαισίου, η 

ενηµέρωση µπορεί να διενεργηθεί µέσω συναντήσεων ή εσωτερικών παρουσιάσεων. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου η οποία 

επηρεάζει τον τρόπο υλοποίησης των εκτελούµενων έργων, ο «Υπεύθυνος 

παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας» ενηµερώνει τις εµπλεκόµενες Μονάδες/ 

Όργανα του ΕΛΚΕ και τους Υπευθύνους των έργων για τις ενέργειες προσαρµογής που 

πρέπει να αναλάβουν. 

3. Τήρηση αρχείου νοµοθεσίας 

Ο «Υπεύθυνος παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας» µόλις αναγνωρίσει κάποιο 

νοµοθετικό κείµενο που σχετίζεται µε την υλοποίηση των έργων του ΕΛΚΕ, το 

καταγράφει στο έντυπο "Κατάσταση ισχύουσας νοµοθεσίας" και ενηµερώνει σχετικά το 

φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο νοµοθεσίας. Σηµειώνεται ότι το ηλεκτρονικό αρχείο 

νοµοθεσίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 
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∆ιάγραµµα ροής  

 Παρακολούθηση και εξέταση µαθηµάτων ∆ΠΜΣ 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις 

παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε 

µάθηµα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής είναι µέχρι 

τρεις (3) συναντήσεις, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογηµένες ή 

αδικαιολόγητες. Για αριθµό απουσιών πέρα από τις τρεις (3) συναντήσεις σε ένα 

µάθηµα, η Ε.∆.Ε. του ∆.Π.Μ.Σ. εισηγείται την εκπόνηση ειδικής συµπληρωµατικής 

εργασίας µε την έγκριση του διδάσκοντα, την επανάληψη του µαθήµατος ή τον 

αποκλεισµό του φοιτητή από το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε µάθηµα γίνεται από το διδάσκοντα µε συνδυασµό 

εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθµολογίας των φοιτητών 

αποφασίζεται από την επιτροπή του ∆.Π.Μ.Σ., και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το 
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αδιάβλητο, η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των 

επιδόσεών τους γίνεται αλφαβητικά σε κλίµακα από Α έως Ε, όπου Α = 10 

Α- = 9 

Β+ = 8 

Β = 7 

Γ = 6 

∆ = 5 

E = Επανάληψη 

ΕΛΛ = Ελλιπώς 

O φοιτητής που βαθµολογείται το πολύ σε δύο µαθήµατα του εξαµήνου µε βαθµό Ε 

επανεξετάζεται µία και µόνο φορά σ’ αυτά σε διάστηµα 3 µηνών από της εκδόσεως των 

αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας υποχρεώνεται, για τελευταία φορά, να 

επαναλάβει τα µαθήµατα αυτά το εξάµηνο που θα διδαχθούν, σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα (µε καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και χωρίς δικαίωµα 

επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής 

αποτύχει σ’ αυτή τη µόνη τελευταία επανεξέταση ή δεν εµφανιστεί, τότε διαγράφεται 

από το πρόγραµµα µε απόφαση της Ε.∆.Ε. του αντίστοιχου ∆.Π.Μ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

∆ιάγραµµα ροής 

 

 

 



68 
 

Petri Net 

 

 



69 
 

4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Στην ενότητα αυτή, θα παρακολουθήσουµε και θα αξιολογήσουµε δύο διαδικασίες που 

τηρούνται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του κανονισµού του ∆ΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. Οι διαδικασίες που θα αναλύσουµε είναι οι 

παρακάτω: 

o Εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα 

o Παρακολούθηση και εξέταση µαθηµάτων στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά 

Συστήµατα 

Για κάθε µία από τις διαδικασίες, παρουσιάζεται το µοντέλο δεδοµένων που απαιτείται 

για την παρακολούθησή τους, το διάγραµµα E-R και τελικά το δίκτυο petri. Στη 

συνέχεια, καταγράφονται οι κρισιµότεροι δείκτες που θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη, µε βάση τα δεδοµένα που συλλέγονται για την κάθε διαδικασία, προκειµένου να 

µπορέσουµε να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε την ποιότητα και τις δυνατότητες 

βελτίωσης των εν λόγω διαδικασιών.  

 

∆ιαδικασία «Εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά 

Συστήµατα» (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 

Χρήσιµα δεδοµένα 

Για κάθε υποψήφιο που υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

τα δεδοµένα που θα καταγράφονται είναι: 

Βασικά στοιχεία υποψηφίου 

o Επώνυµο  και  Όνοµα 

o Ηµεροµηνία Γέννησης 

o Εθνικότητα 

o Βασικό πτυχίο 

o Βαθµός πτυχίου 

Στοιχεία αίτησης 

o Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης 

o Εγκυρότητα αίτησης 

Στοιχεία εξετάσεων 

o Ηµεροµηνία διεξαγωγής 

o Βαθµολογία κάθε υποψηφίου 

Στοιχεία συνέντευξης 
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o Ηµεροµηνία διεξαγωγής 

o Βαθµολογία κάθε υποψηφίου 

Τέλος για τους υποψήφιους που προκρίθηκαν και εισάγονται στο µεταπτυχιακό θα 

συµπληρώνονται 

o Ηµεροµηνία εγγραφής 

o Σειρά κατάταξης 

 

∆ιάγραµµα E-R 
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Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Σαν διαδικασία, η εισαγωγή φοιτητών στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα, 

πληροί όλα τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την ποιότητά της. Αρχικά γίνεται 

έγκαιρη δηµοσιοποίηση της έναρξης του προγράµµατος, µε πλήρη περιγραφή των 

απαιτήσεων για την εισαγωγή. Έχει καθοριστεί από την αρχή, τόσο το ποια είναι τα 

συγκεκριµένα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όλοι οι υποψήφιοι, καθώς και το ποια 

θα είναι η διαδικασία αξιολόγησής τους. Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την 

αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής.  

Παρακολουθώντας τη διαδικασία βήµα βήµα, θα καθορίσουµε τους βασικούς δείκτες 

που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

δίκτυο petri που την περιγράφει και µερικά στιγµιότυπα της πυροδότησής του. 

 
Σχήµα 4.1 Petri net για τη διαδικασία εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά 

Συστήµατα ∆ιοίκησης 
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Σχήµα 4.2 Παράδειγµα πυροδότησης Petri net της διαδικασίας εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών στο 

∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα ∆ιοίκησης 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα πυροδότησης µε κόκκινο χρώµα φαίνονται οι θέσεις από τις 

οποίες µπορεί να περάσει το token. Το token στη µετάβαση P2 (συνθήκη OR) µπορεί 

να µεταβεί είτε από τη µετάβαση P3 είτε την P8, ανάλογα µε το αν ο φάκελος εγκριθεί 

ή όχι. Αντίστοιχα και στη µετάβαση P6 όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Σχήµα 4.3 Παράδειγµα πυροδότησης Petri net της διαδικασίας εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών στο 

∆ΠΜΣ στα Πληροφορικά Συστήµατα ∆ιοίκησης 
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Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στην 

αξιολόγηση του προφίλ των υποψηφίων. Στη θέση T1 καταγράφεται ο αριθµός των 

αιτήσεων και στη συνέχεια στις θέσεις Τ2 και Τ6 το πόσες κρίθηκαν έγκυρες ή άκυρες, 

καθώς και οι αιτίες ακυρότητας των φακέλων που απορρίπτονται.  Στη θέση Τ3, 

µπορούν να µετρώνται οι συµµετέχοντες στη διαδικασία των εξετάσεων σαν απόλυτος 

αριθµός, αλλά και σαν ποσοστό των προκριθέντων από το πρώτο στάδιο της 

αξιολόγησης. Συνεχίζοντας από τις θέσεις T4 και T5 καταγράφεται ο αριθµός 

επιτυχόντων και αποτυχόντων και η βαθµολογία που πέτυχαν. Αντίστοιχα στοιχεία 

καταγράφονται και από τη διαδικασία της συνέντευξης. Στο τελευταίο στάδιο της 

διαδικασίας καταγράφεται ο αριθµός των επιτυχόντων στο ∆ΠΜΣ και ο αριθµός αυτών 

που τελικά εγγράφηκαν στο πρόγραµµα.  

 

∆είκτες αξιολόγησης της διαδικασίας 

o Ο αριθµός αιτήσεων  

o Η ηλικία υποψηφίων 

o Η εθνικότητα υποψηφίων  

o Ο βαθµός πτυχίου 

o Το βασικό πτυχίο  

o Το πλήθος των έγκυρων και άκυρων αιτήσεων  

o Οι αιτίες ακυρότητας των φακέλων που απορρίφθηκαν 

o Ο αριθµός των υποψηφίων που προσήλθαν στις εξετάσεις 

o Το ποσοστό των προκριθέντων υποψηφίων που προσήλθαν στις εξετάσεις 

o Ο αριθµός των επιτυχόντων 

o Το ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας στις εξετάσεις 

o Η βαθµολογία των συµµετεχόντων 

o Ο αριθµός των υποψηφίων που συµµετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης 

o Το ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας στην συνέντευξη 

o Η βαθµολογία των συµµετεχόντων 

o Ο αριθµός των τελικά εισακτέων 

 

Έχοντας καταγράψει τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να εξάγουµε στατιστικά στοιχεία 

που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και τελικά τη βελτίωση της παραπάνω 

διαδικασίας.  



74 
 

Κρίσιµα είναι τα στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των υποψηφίων ώστε να 

σκιαγραφηθεί το επίπεδο των εισακτέων. Θα µπορούσαν πχ να καθοριστούν 

συγκεκριµένες σχολές από τις οποίες γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, καθώς επίσης και 

κατώτερος επιτρεπτός βαθµός πτυχίου. Αυτό θα µπορούσε να ανεβάσει το επίπεδο του 

προγράµµατος και σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο, αλλά και µε τη διδακτέα ύλη. 

Ο αριθµός των αιτήσεων, µπορεί να µας δώσει εικόνα για την απήχηση του 

προγράµµατος, αλλά και την επάρκεια της ενηµέρωσης που γίνεται για αυτό. Από τον 

αριθµό των φακέλων που απορρίπτονται, καταγράφοντας τις αιτίες θα µπορέσει να 

µετρηθεί η συχνότητα και επαναληψιµότητα συγκεκριµένων περιπτώσεων και να 

µελετηθούν τρόποι πρόβλεψης και τελικά αποφυγής τους. Ειδικά στην περίπτωση που 

οι εισακτέοι δεν καλύπτουν ή καλύπτουν οριακά τις θέσεις του προγράµµατος, είναι 

σηµαντικό να φτάνουν στις εξετάσεις όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι. 

Από την διαδικασία αξιολόγησης των εξετάσεων, είναι κρίσιµος ο αριθµός επιτυχίας. 

Σε περιπτώσεις µεγάλου ποσοστού αποτυχίας θα πρέπει να επανεξετάζονται είτε τα 

απαραίτητα προσόντα υποψηφίων, είτε η διαδικασία της εξέτασης (θεµατολογία, 

τρόπος εξέτασης, επίπεδο δυσκολίας, σαφές γνωστικό πεδίο κλπ) 

Αντίστοιχα και στο κοµµάτι αξιολόγησης των υποψηφίων µε συνέντευξη, πρέπει να 

εξετάζονται περιπτώσεις µεγάλου ποσοστού αποτυχίας.  

Τέλος, χρήσιµος δείκτης είναι ο αριθµός των τελικά εγγεγραµµένων σε σχέση µε τον 

αριθµό των αιτήσεων, σε σχέση µε τον αριθµό των έγκυρων αιτήσεων και τελικά σε 

σχέση µε τον αριθµό επιτυχόντων.  

  

∆ιαδικασία «Παρακολούθηση και εξέταση µαθηµάτων στο ∆ΠΜΣ στα 

Πληροφορικά Συστήµατα» 

Χρήσιµα δεδοµένα 

Για την παρούσα διαδικασία θα πρέπει να καταγράφονται δεδοµένα που αφορούν στο 

προφίλ των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και στην αξιολόγηση των 

διδαχθέντων µαθηµάτων. 

Έτσι τα δεδοµένα που καταγράφονται είναι: 

Βασικά στοιχεία φοιτητή 

o Επώνυµο και Όνοµα 

o Ηµεροµηνία Γέννησης 

o Εθνικότητα 
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o Βασικό πτυχίο 

o Βαθµός πτυχίου 

o Ηµεροµηνία εισαγωγής στο ∆ΠΜΣ 

o Εξάµηνο 

Βασικά στοιχεία καθηγητή 

o Επώνυµο και Όνοµα 

o Ηµεροµηνία Γέννησης 

o Εθνικότητα 

o Θέση 

Στοιχεία µαθήµατος 

o Τίτλος 

o Εξάµηνο διδασκαλίας 

o Βαθµολογία 
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∆ιάγραµµα E-R 

 

 

 

Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Η διαδικασία της παρακολούθησης και εξέτασης των µαθηµάτων στο ∆ΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά συστήµατα όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισµό σπουδών του 

τµήµατος, έχει ικανοποιητική τεκµηρίωση σε σχέση µε την αντικειµενικότητα και τη 

διαφάνεια. Καθορίζεται σαφώς η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί η απαιτούµενη βαθµολογία και υπάρχει συγκεκριµένη κλίµακα αξιολόγησης. 

Παρακολουθώντας τα βήµατα της διαδικασίας, όπως αυτή υλοποιήθηκε µε τη χρήση 

των δικτύων petri, θα καθορίσουµε τους βασικούς δείκτες που πρέπει να λαµβάνονται 
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υπόψη σε κάθε στάδιό της. Παρακάτω βλέπουµε ένα δίκτυο petri που την περιγράφει 

και µερικά στιγµιότυπα της πυροδότησής του. 

 

Σχήµα 4.4 Petri net για τη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης µαθηµάτων του ∆ΠΜΣ στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 

Πυροδοτώντας το παραπάνω δίκτυο petri, το token στην πρώτη και δεύτερη µετάβαση 

έχει µόνο µια επιλογή οπότε διέρχεται από τις P1 και P2. Όταν φτάνει στην µετάβαση 

P2 (συνθήκη OR) µπορεί να µεταβεί είτε από τη µετάβαση P3 είτε από την P5, ανάλογα 

µε το αν ο φοιτητής έχει επιτύχει ή όχι στις εξετάσεις.  

 

Σχήµα 4.5 Παράδειγµα πυροδότησης Petri net της διαδικασίας παρακολούθησης και εξέτασης µαθηµάτων 

του ∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 

 

Αντίστοιχα και στις µεταβάσεις P5 και P7 όπως φαίνεται παρακάτω. Από τη µετάβαση 

P5 µπορεί να µεταβεί στην P3 αν επιτύχει στις εξετάσεις ή στην P6 αν αποτύχει και 

στην επαναληπτική εξέταση και αναγκαστεί να παρακολουθήσει ξανά τη διδασκαλία 

του µαθήµατος.  
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 Σχήµα 4.6 Παραδείγµατα πυροδότησης Petri net της διαδικασίας παρακολούθησης και εξέτασης 

µαθηµάτων του ∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 

 

Από τη µετάβαση P7 το token θα µεταβεί στο τέλος της διαδικασίας είτε διαµέσου της 

θέσης Τ8, αν η εξέταση είναι επιτυχής, είτε δια µέσου της θέσης Τ6 οπότε και 

διαγράφεται από το πρόγραµµα. 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναφέρεται στην παρακολούθηση των διαλέξεων των 

µαθηµάτων. Λόγω πολυπλοκότητας, κρίθηκε σκόπιµο να παραληφθεί η διαδικασία 

µέτρησης και ελέγχου απουσιών και θεωρήθηκε ότι όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να 

εξεταστούν στο µάθηµα. Σε αυτό το βήµα, χρήσιµοι δείκτες είναι ο αριθµός των 

φοιτητών που παρακολούθησαν τις διαλέξεις, καθώς και η επάρκεια του διδακτικού 

υλικού. Στη θέση T1 θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός των φοιτητών που 

προσήλθαν στην εξέταση και στη συνέχεια στις θέσεις Τ2 και Τ3, ο αριθµός των 

επιτυχόντων και των αποτυχόντων σε απόλυτο αριθµό και ποσοστό επί των 

εξεταστέων, καθώς και οι βαθµολογίες τους.  Στη συνέχεια η ίδια διαδικασία 

επαναλαµβάνεται για τους φοιτητές που απέτυχαν στην πρώτη εξέταση, οπότε πάλι θα 
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καταγράφονται τα ποσοστά και ο απόλυτος αριθµός αυτών που πέτυχαν και αυτών που 

απέτυχαν στην εξέταση, καθώς και οι σχετική βαθµολογία τους. Συνεχίζοντας στη θέση 

T4 µπορεί να καταγράφεται ο αριθµός των φοιτητών που συνέχισαν και 

παρακολούθησαν ξανά τη διδασκαλία του µαθήµατος και τελικά πόσοι από αυτούς 

πέτυχαν στην τελευταία εξέταση και πόσοι διαγράφηκαν από το πρόγραµµα.  

 

∆είκτες αξιολόγησης της διαδικασίας 

o Ο αριθµός φοιτητών που συµµετέχουν  

o Η ηλικία των φοιτητών 

o Η εθνικότητα των φοιτητών 

o Ο βαθµός πτυχίου 

o Το βασικό πτυχίο  

o Η ηλικία των καθηγητών 

o Η εθνικότητα των καθηγητών  

o Η θέση των καθηγητών 

o Επάρκεια του διδακτικού υλικού 

o Οι τρόποι αξιολόγησης που εφαρµόζονται κατά τη διδασκαλία 

o Ο αριθµός των φοιτητών που προσήλθαν στις εξετάσεις 

o Το ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας στις εξετάσεις 

o Η βαθµολογία των συµµετεχόντων 

o Ο αριθµός των φοιτητών που διαγράφηκαν 

 

Η διαδικασία της παρακολούθησης και εξέτασης των µαθηµάτων του ∆ΠΜΣ, 

περιλαµβάνει πολλούς παράγοντες που µπορούν να αξιολογήσουν την ποιοτική 

απόδοσή της. Κρίσιµα στοιχεία είναι το προφίλ των φοιτητών και καθηγητών καθώς 

και η επάρκεια του διδακτικού υλικού.  

Θα πρέπει να αξιολογείται το προφίλ των φοιτητών, σε σχέση µε την απόδοσή τους στο 

κάθε µάθηµα και να εξετάζεται κατά πόσο θα µπορούσε να βελτιωθεί η διδασκαλία και 

να εµπλουτιστεί το εκπαιδευτικό υλικό ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις 

των φοιτητών. Επίσης, εξίσου σηµαντικά είναι στα στοιχεία που αφορούν στα 

προσόντα των καθηγητών και θα πρέπει να αξιολογούνται διεξοδικά, προκειµένου να 

βελτιώνεται διαρκώς η διδασκαλία των µαθηµάτων, µε την ενσωµάτωση νέων 

µεθοδολογιών και τεχνολογιών.  
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Τα περισσότερα αποτελέσµατα που µπορούµε να εξάγουµε από την αξιολόγηση της 

συγκεκριµένης διαδικασίας, προκύπτουν από την παρακολούθηση των ποσοστών 

επιτυχίας και τις βαθµολογίες που επιτυγχάνουν οι φοιτητές στα µαθήµατα. Ένα 

µάθηµα µε µεγάλα ποσοστά αποτυχίας, κυρίως στην πρώτη εξέταση, αλλά και στις 

επανεξετάσεις, θα πρέπει να αξιολογείται ώστε να βρεθούν οι αιτίες της αποτυχίας. Σε 

πρώτο επίπεδο µπορεί να επανεξετάζεται η µεθοδολογία της διδασκαλίας του 

µαθήµατος (εργασίες, εργαστηριακά µαθήµατα, διδακτικό υλικό, κλπ). Επίσης αιτίες 

µεγάλου ποσοστού αποτυχίας που θα πρέπει να εξετάζονται είναι το υπόβαθρο των 

φοιτητών που συµµετέχουν, η συµβατότητα του γνωστικού αντικειµένου µε τα 

προσόντα των φοιτητών, ή ακόµη και η ανεπάρκεια της κατάρτισης του διδάσκοντα.  

Αντίθετα, µαθήµατα που συγκεντρώνουν άριστες βαθµολογίες και µηδενικά ποσοστά 

αποτυχίας, επίσης θα πρέπει να αξιολογούνται, όσον αφορά το βαθµό δυσκολίας τους 

και σε ποιο βαθµό θα µπορούσαν να εξελιχθούν, ώστε και να παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον και να παρέχουν περισσότερα εφόδια και γνώσεις στους 

φοιτητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να παρουσιάσει βασικούς κανόνες στη οικοδόµηση 

ενός συστήµατος δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των Πανεπιστηµίων. 

Μία από τις σηµαντικότερες διαστάσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

πανεπιστηµίων συνδέεται µε το σώµα σπουδαστών όσον αφορά την εγγραφή, της 

παρουσίες, τους βαθµούς κλπ.  

Ο βασικός στόχος ήταν να καταλήξουµε σε συγκεκριµένους δείκτες που θα αξιολογούν 

πραγµατικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 

Προκειµένου να επιλέξουµε τους κατάλληλους δείκτες που θα οδηγούν στην 

αξιολόγηση διαδικασιών ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µελετήσαµε τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ποιότητα ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στα πλαίσια που 

καθορίζουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισµοί. Τα βασικά κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη 

για τον καθορισµό των δεικτών ποιότητας, εστιάζουν στα χαρακτηριστικά των 

φοιτητών, µεταβλητές που αφορούν στη συµµετοχή των φοιτητών στην 

πανεπιστηµιακή κοινότητα, µεταβλητές που σχετίζονται στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που ασκούνται από τους µαθητές, µεταβλητές σχετίζονται µε την 

ικανοποίηση των φοιτητών και µεταβλητές που σχετίζονται µε την ποιότητα στο 

Πανεπιστήµιο. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκαν αρκετές δυσκολίες, κυρίως στο θέµα της 

τυποποίησης διαδικασιών που τηρούνται σε Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και του 

καθορισµού δεικτών που αξιολογούν συνολικά ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα.  

Η παρουσίαση και ανάλυση των διαδικασιών µε τη χρήση δικτύων Petri, ήταν σε 

µεγάλο βαθµό ικανοποιητική. Παρόλα αυτά τα δίκτυ Petri εµφανίζουν αρκετές 

ελλείψεις σε αυτό το κοµµάτι, όπως η δυσκολία στην αναπαράσταση του ποιος κάνει τί 

και η  αδυναµία στην απεικόνιση των αποφάσεων. Παρά την αναλυτική ικανότητά τους 

και την παγκόσµια αναγνώρισή τους, κρίνεται ότι είναι αρκετά πολύπλοκο εργαλείο για 

την διαχείριση διαδικασιών.  

Αυτή η µελέτη εξυπηρετεί ως βάση για τη δηµιουργία ενός µοντέλου το οποίο 

περιλαµβάνει σηµαντικούς δείκτες που προσδιορίζουν ένα ποιοτικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα. Η φύση της είναι προπάντων ποιοτική, όπου η πηγή των πληροφοριών πρέπει 

να είναι ο φοιτητής και το κατάλληλο µέσο για τη συλλογή των πληροφοριών που 

απαιτούνται, είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος αξιολόγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

(πηγή πληροφοριών: Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - www.hqaa.gr, 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - http://europa.eu) 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, µια σειρά από εξελίξεις µετατρέπουν την Ε.Ε. σε κυρίαρχο 

παράγοντα των εκπαιδευτικών πολιτικών. Οι βασικότερες από αυτές τις εξελίξεις είναι:  

Η Magna Charta των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων  (Μπολόνια, 18 Σεπτεµβρίου 

1988) 

Στις 18 Σεπτεµβρίου του 1988 οι πρυτάνεις 430 ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων 

συγκεντρώθηκαν στη Μπολόνια, µε την ευκαιρία του εορτασµού της 900ης επετείου 

της Alma Mater Bononiensis, του παλαιότερου πανεπιστηµίου της Ευρώπης, και 

υπέγραψαν τη «Magna Charta Universitatum Europaeum». Είναι ένα κείµενο 

διαπιστώσεων, αρχών και µέσων για την υλοποίηση της αποστολής των πανεπιστηµίων 

στο σύγχρονο ευρωπαϊκό, και όχι µόνο, κόσµο.  Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι «το 

µέλλον της ανθρωπότητας στο τέλος της τρέχουσας χιλιετίας εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την πολιτιστική, επιστηµονική και τεχνική ανάπτυξη». Τα πανεπιστήµια 

σφυρηλατούν τη γνώση αυτή. 

Η ∆ιακήρυξη της Σορβόννης  (25 Μαΐου 1998) 

Με την ευκαιρία της 800ης επετείου του Πανεπιστηµίου του Παρισιού, οι αρµόδιοι 

υπουργοί για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και 

Ηνωµένου Βασιλείου εξέδωσαν στις 25 Μαΐου 1998 τη «∆ιακήρυξη της Σορβόννης». Η 

διακήρυξη αυτή στόχευε στην εναρµόνιση των ευρωπαϊκών συστηµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και στη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης 

εκπαίδευσης  που θα αποτελέσει το κλειδί για την προώθηση της κινητικότητας 

(mobility) και της απασχολησιµότητας (employability) των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά 

και για τη συνολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι υπουργοί υπενθύµισαν ότι 

«η Ευρώπη που οικοδοµούµε δεν είναι µόνο η Ευρώπη του ευρώ, των τραπεζών και της 

οικονοµίας· πρέπει επίσης να αποτελεί την Ευρώπη της γνώσης». 

Η ∆ιακήρυξη της Μπολόνια για την Ανώτατη Εκπαίδευση  (19 Ιουνίου 1999) 

Με την υπογραφή της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια το 1999, οι ευρωπαίοι Υπουργοί 

Παιδείας διακήρυξαν τη βούληση, να εδραιώσουν µέχρι το 2010 τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή να εναρµονίσουν τη δοµή των σπουδών στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα περιέλαβε βελτίωση της αναγνώρισης των πτυχίων, προαγωγή 
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της κινητικότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέµατα διασφάλισης της 

ποιότητας. Η διαδικασία της Μπολόνια, η οποία δροµολογήθηκε το 1999, είναι µια 

διακυβερνητική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δηµιουργία µέχρι το 2010 ενός 

ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή στην εναρµόνιση της 

δοµής των σπουδών στην Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου στη ∆ιακήρυξη 

της Μπολόνια προωθήθηκαν οι παρακάτω επιµέρους δράσεις – στόχοι, που κατά τη 

διακήρυξη αποτελούν υποχρεώσεις των κρατών µελών που θα πρέπει να επιτευχθούν 

µέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Οι στόχοι αυτοί είναι κρίσιµης σηµασίας για 

τη διαµόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και για την προώθηση 

του Ευρωπαϊκού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσµο: 

o Υιοθέτηση ενός συστήµατος τίτλων σπουδών (προπτυχιακός, µεταπτυχιακός / 

διδακτορικός) που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι και συγκρίσιµοι. 

o Υιοθέτηση ενός συστήµατος σπουδών που θα στηρίζεται σε δύο κύκλους, ένα 

προπτυχιακό (τουλάχιστον τριετή) και ένα µεταπτυχιακό (που να οδηγεί σε 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα και/ ή ∆ιδακτορικό). 

o Καθιέρωση ενός κοινού συστήµατος διδακτικών µονάδων (ανάλογου µε το 

εφαρµοζόµενο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων/ ECTS). 

o Προώθηση της κινητικότητας µε ξεπέρασµα των εµποδίων για την ελεύθερη 

διακίνηση φοιτητών, διδασκόντων, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού.  

o Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας (µε στόχο 

την ανάπτυξη συγκρίσιµων κριτηρίων και µεθοδολογιών). 

o Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση (σε σχέση µε 

προγράµµατα σπουδών, συνεργασία, κινητικότητα, άσκηση, κατάρτιση, 

επιµόρφωση και έρευνα). 

Στις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών κρατών περιλαµβάνονται οι προσπάθειες για 

«διασφάλιση καλύτερης συµβατότητας και πληρέστερης συγκρισιµότητας των 

συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης». Επίσης τονίζεται πως πρέπει να προσεχθεί 

ιδιαίτερα «ο στόχος της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού 

συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης». Οι υπογράφοντες τη διακήρυξη δηλώνουν: 

«στοχεύουµε σε ένα Ευρωπαϊκό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης που θα ασκεί σε 

ολόκληρο τον κόσµο έλξη ανάλογη µε αυτήν που ασκούν οι εξαίρετες πολιτισµικές και 

επιστηµονικές παραδόσεις µας».  
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Σε εκτέλεση των ανωτέρω και για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία σε 

θέµατα διασφάλισης της ποιότητας οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν 

εθνικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας. 

Η διαδικασία της Μπολόνια προωθείται µέσω ενός προγράµµατος εργασίας που 

λαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές από ανά διετία πραγµατοποιούµενες υπουργικές 

διασκέψεις (Πράγα 2001, Βερολίνο 2003, Bergen 2005, Λονδίνο 2007 και Leuven/ 

Louvain-la-Neuve 2009). Τις διασκέψεις αυτές προετοιµάζει ειδική οµάδα 

παρακολούθησης της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία τελεί υπό την προεδρία της 

χώρας που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήµερα η διαδικασία της 

Μπολόνια συγκεντρώνει 46 χώρες – όλες συµβαλλόµενα µέρη της Ευρωπαϊκής 

Μορφωτικής Σύµβασης – οι οποίες συνεργάζονται µε ευέλικτο τρόπο. Συµµετέχουν 

επίσης διεθνείς οργανώσεις και ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν ιδρύµατα, 

φοιτητές, προσωπικό και εργαζοµένους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Με το ανακοινωθέν της Πράγας της 19ης Μαΐου 2001 προστέθηκαν οι ακόλουθες 

δράσεις στη διαδικασία της Μπολόνια:  

o Η εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση (µε στόχο την αντιµετώπιση της οικονοµικής 

ανταγωνιστικότητας) 

o Η συµµετοχή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των σπουδαστών στη 

δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.   

o Η ενίσχυση της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

µεταξύ των σπουδαστών τόσο της Ευρώπης όσο και από άλλα µέρη του κόσµου. 

Ίδρυση ENQA (Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση) 

H ENQA ιδρύθηκε το 2000 µε σκοπό να προαγάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 

τοµέα της διασφάλισης της ποιότητας αρχικά ως ∆ίκτυο και από το 2004 ως Ένωση. Η 

ιδέα της Ένωσης προήλθε από το Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την αξιολόγηση 

της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (1994-95), το οποίο έδειξε τη σηµασία της 

συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειριών στο χώρο της διασφάλισης ποιότητας και 

ενισχύθηκε αποφασιστικά µε τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 24ης 

Σεπτεµβρίου 1998 για στενή ευρωπαϊκή συνεργασία µε στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (Recommendation of the Council 98/561/EC) και 

µε την ∆ιακήρυξη της Μπολόνια το 1999.  

Σύµφωνα µε την ENQA, οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες 

∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι : 
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o Το υψηλό αίσθηµα ευθύνης των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων απέναντι στους φοιτητές/ 

σπουδαστές και την κοινωνία γενικότερα, για την παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης 

εκπαίδευσης 

Η θεµελιώδης σηµασία της αυτονοµίας των Ιδρυµάτων, η οποία πάντως συναρτάται 

άρρηκτα µε τη µεγάλη ευθύνη που η αυτονοµία συνεπάγεται 

o Η ανάγκη να καθιερωθεί µία αποτελεσµατική ως προς τους στόχους εξωτερική 

διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας χωρίς να επιβαρύνονται δυσανάλογα τα 

αξιολογούµενα Ιδρύµατα. 

o Οι κοινοί σταθερότυποι, κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές της ENQA 

βασίζονται σε γενικά αποδεκτές αρχές που αποσκοπούν: 

o Στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

o Στην υποστήριξη και υποβοήθηση των ΑΕΙ στη διαχείριση και βελτίωση της 

ποιότητάς τους και συνακόλουθα στην ενίσχυση, καταξίωση και δικαίωση της 

αυτονοµίας τους 

o Στη διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου για το έργο των φορέων ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας. 

o Στην καθιέρωση διαφανούς, απλής και κατανοητής διαδικασίας Εξωτερικής 

∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

Οι δραστηριότητες της ENQA χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (23 – 24 Μαρτίου 2000) 

Στο έκτακτο ευρωπαϊκό συµβούλιο της Λισσαβόνας θεσπίστηκε η λεγόµενη 

«στρατηγική της Λισσαβόνας» µε σκοπό να καταστεί η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική 

οικονοµία στον κόσµο και να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν το 

2010: «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της 

γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».  

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον 

περιβαλλοντικό πυλώνα. Ο οικονοµικός πυλώνας «πρέπει να προετοιµάσει τη µετάβαση 

προς µια ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης. Στον πυλώνα αυτό δίνεται 

έµφαση στην ανάγκη για συνεχή προσαρµογή στις εξελίξεις της κοινωνίας της 

πληροφορίας και στις προσπάθειες για συναίνεση στον τοµέα της έρευνας και της 

ανάπτυξης».  
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 Οι εξελίξεις που ανησύχησαν τους ηγέτες της ΕΕ ήταν δύο: η παγκοσµιοποίηση και η 

έκρηξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κύριοι 

ανταγωνιστές της ΕΕ θεωρούνται οι Η.Π.Α. , η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα, η Κίνα, η Ινδία. Η 

στρατηγική της Λισσαβόνας στόχευε στην πλήρη ανάδειξη του οικονοµικού 

αναπτυξιακού δυναµικού, «εφοδιάζοντας την ΕΕ µε αξιόπιστους και συγκρίσιµους 

µεταξύ των κρατών µελών δείκτες, ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα 

µέτρα». 

Η 4η ∆ιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εκπαίδευσης (Ρουµανία, Ιούνιος 2000) 

Το τελικό ανακοινωθέν αυτής της διάσκεψης έχει τίτλο: «Ισχυροποιώντας τον κοινό 

ευρωπαϊκό οίκο της εκπαίδευσης. Κοινωνική συνοχή και ποιότητα – µια πρόκληση για 

την εκπαίδευση».  

Μερικά από τα συµπεράσµατα της διάσκεψης είναι τα παρακάτω:  

o ο ρόλος της εκπαίδευσης τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονοµική ανάπτυξη 

υποδηλώνει πως η εκπαίδευση πρέπει να αντιµετωπίζεται, µε οικονοµικούς όρους, σαν 

επένδυση.  

o Η ανάγκη της προετοιµασίας των πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν σε µια 

κοινωνία βασισµένη στη γνώση, η οποία είναι απαραίτητα µια κοινωνία µάθησης, µας 

καλεί σε µια στρατηγική δια βίου µάθησης, η οποία εξασφαλίζει δυνατότητες µάθησης 

σε διαφορετικά κοινά. Αυτή η στρατηγική συνεπάγεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

και τα σχολεία πρέπει να προετοιµαστούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικά κοινά (όλες 

τις ηλικίες, όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ.) και να συνεργαστούν µε 

άλλους παράγοντες (κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, δίκτυα 

οργανώσεων κλπ. 

o Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης ώστε να εκπληρώσει τόσο νέους όσο και 

παραδοσιακούς ρόλους δεν πρέπει να κρύψει την αναγκαιότητα της διατήρησης όσο και 

ενδυνάµωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης σαν µια εγγύηση της κοινωνικής συνοχής. 

o Οι Υπουργοί παιδείας υπογραµµίζουν τη σηµασία της ενδυνάµωσης της ποιοτικής 

πληροφοριακής βάσης, της µέτρησης και παρακολούθησης της ικανότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος να επιτυγχάνει τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και 

πολιτιστικούς στόχους του.  

o Η ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης συνιστά το πρώτο 

βήµα του ευρωπαϊκού επιπέδου αναγνώρισης ποιοτικών δεικτών , υποστηρικτικών της 

ενδυνάµωσης του κοινού ευρωπαϊκού χώρου της εκπαίδευσης.  
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o Η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει το έργο της στο χώρο των ποιοτικών δεικτών και 

να παρουσιάσει στους Υπουργούς περισσότερο λεπτοµερείς προτάσεις σε δυνατές 

µελλοντικές πρωτοβουλίες.  

Η Σύνοδος της Πράγας (Μάιος 2001) 

Στο Ανακοινωθέν της Πράγας οι Υπουργοί Παιδείας: 

o Επιβεβαίωσαν τις δεσµεύσεις τους στους στόχους της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια, 

τονίζοντας επίσης ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να έχει 

δηµόσια υποστήριξη. 

o Εξέφρασαν την επιδοκιµασία τους για την ενεργό συµµετοχή της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA) και του φορέα των Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών 

της Ευρώπης (ESIB). 

o Επεσήµαναν την εποικοδοµητική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

o Έκαναν προτάσεις για την περαιτέρω πορεία των έξι δράσεων της ∆ιακήρυξης της 

Μπολόνια (αναγνωρίσιµα πτυχία, δύο κύκλοι σπουδών, κοινό σύστηµα διδακτικών 

µονάδων, κινητικότητα, διασφάλιση της ποιότητας). 

o Τόνισαν τη σηµασία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης των 

παρακάτω ενεργειών: 

� ∆ια βίου εκπαίδευση.   

� Ενεργή συµµετοχή των φοιτητών ως µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

� Προώθηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και σε άλλα µέρη του κόσµου (µε στόχο την 

ανάπτυξη µιας διεθνικής εκπαίδευσης). 

Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Νοέµβριος 

2002)  

Τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι, στους οποίους µπορεί να µετρηθεί η πρόοδος. Αυτοί οι 

στόχοι κατανέµονται σε έξη τοµείς:  

o επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση,  

o πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,  

o απόφοιτοι θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών,  

o αποφοίτηση από την ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  

o βασικά εφόδια,  

o συµµετοχή στη δια βίου µάθηση.  
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Επίσης τέθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια αναφοράς, µε όριο το 2010:  

o όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να µειώσουν τουλάχιστον στο ήµισυ το ποσοστό των 

ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. 

o όλα τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν µειώσει τουλάχιστον στο ήµισυ το ποσοστό της 

διαφοράς εκπροσώπησης των δύο φύλων σε ότι αφορά τους απόφοιτους των 

µαθηµατικών, των φυσικών επιστηµών, της τεχνολογίας… 

o ο µέσος όρος ατόµων ηλικίας 25-64 ετών που θα έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 

την ανώτερη βαθµίδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα φτάσει ή και θα υπερβεί το 80%.  

o Το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 15 ετών µε χαµηλή επίδοση στην ικανότητα 

ανάγνωσης και στις ικανότητες στα µαθηµατικά και στις θετικές επιστήµες θα έχει 

µειωθεί τουλάχιστον στο ήµισυ σε κάθε κράτος µέλος, σε σχέση µε το 2000.  

o Το µέσο επίπεδο στην ΕΕ για τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση πρέπει να είναι το 

15% τουλάχιστον του ενήλικου πληθυσµού σε ηλικία εργασίας, σε καµία χώρα το 

ποσοστό αυτό δεν πρέπει να είναι µικρότερο του 10 %.  

Η Σύνοδος του Βερολίνου (2003)  

Η σύνοδος των ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στο Βερολίνο (2003) ανέθεσε στην 

ENQA να αναπτύξει ένα κοινό σύνολο σταθεροτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για τη 

διασφάλιση της ποιότητας και να διαµορφώσει καλές πρακτικές. Το κείµενο που 

συντάχθηκε από την ENQA ("Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area") υιοθετήθηκε κατά την επόµενη Σύνοδο στο Bergen 

(2005). Προβλέπεται διασφάλιση της ποιότητας σε τρία διαφορετικά επίπεδα:  

• εσωτερική διασφάλιση - στο επίπεδο των ακαδηµαϊκών µονάδων και ιδρυµάτων - µε 

διαδικασίες που πραγµατοποιούνται από τα ίδια τα ιδρύµατα 

• εξωτερική διασφάλιση, από οργανισµούς εκτός των ιδρυµάτων 

• εξωτερική αξιολόγηση των ίδιων των οργανισµών ως εγγύηση της υπευθυνότητας και 

της ανεξαρτησίας µε την οποία εφαρµόζουν τις διαδικασίες εξωτερικής αποτίµησης των 

ιδρυµάτων.  

Το Ανακοινωθέν του Βερολίνου προσδιόρισε τις επιµέρους διαδικασίες για κάθε µια από 

τις τρεις αυτές δράσεις:  

� ∆ιασφάλιση της ποιότητας 

Τονίστηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη κοινών κριτηρίων και µεθόδων και 

συµφωνήθηκε ότι ως το 2005 τα Εθνικά Συστήµατα ∆ιασφάλισης και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας θα συµπεριλαµβάνουν : 
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α. Προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των φορέων και των ιδρυµάτων που εµπλέκονται 

στη διαδικασία. 

β. Αξιολόγηση προγραµµάτων ή ιδρυµάτων, που θα περιλαµβάνει εσωτερική 

αξιολόγηση, εξωτερική επισκόπηση, συµµετοχή των φοιτητών στη διαδικασία, και 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. 

γ. Σύστηµα αναγνώρισης, πιστοποίησης ή συµβατών διαδικασιών,  διεθνή συνεργασία 

και συµµετοχή σε δίκτυα. 

� Σύστηµα δύο κύκλων σπουδών 

α. ∆ιάρθρωση δύο κύκλων σπουδών (προπτυχιακός και µεταπτυχιακός) και εισαγωγή 

τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικές σπουδές).  

β. Πτυχία του πρώτου κύκλου σπουδών δίνουν πρόσβαση σε προγράµµατα του 

δευτέρου. Πτυχία του δευτέρου δίνουν πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές. 

� Aναγνωρισιµότητα των τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών  

α. ∆ιαφάνεια και αναγνωρισιµότητα µεταξύ των προγραµµάτων σπουδών των 

ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέµα της αναγνώρισης των σπουδών 

και πτυχίων κάθε χώρας. 

β. Επιτάχυνση εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς ∆ιδακτικών 

Μονάδων (ECTS) όχι µόνο για τη µεταφορά αλλά και το συνυπολογισµό 

(accumulation) µονάδων, που θα οδηγούν στη λήψη κοινού πτυχίου. 

γ. Θεσµοθέτηση του Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος (Diploma Supplement) που θα 

αποτελεί αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στο 

συγκεκριµένο πτυχίο. Στους φοιτητές που θα αποφοιτούν από το 2005 και µετά θα 

πρέπει να παρέχεται δωρεάν το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος. 

δ. ∆έσµευση όλων των χωρών να επικυρώσουν τη Σύµβαση της Λισσαβόνας για την 

Αναγνώριση (Lisbon Recognition Convention). 

Επίσης συνεχίζονται οι παρακάτω δράσεις:   

� Κινητικότητα, µε αύξηση του αριθµού φοιτητών και µε την οικονοµική 

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των εθνικών φορέων 

χρηµατοδότησης. 

� Ενεργή συµµετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες για την ανάπτυξη του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

� Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης, µε την 

οργάνωση κοινών προγραµµάτων σπουδών και δικτύων συνεργασίας που 

µπορεί να οδηγούν και σε κοινά πτυχία. 
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� Προβολή της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

µε διεθνείς συνεργασίες, προσέλκυση ξένων φοιτητών (και από χώρες του 

τρίτου κόσµου) και σύµπραξη µε κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους. 

� ∆ια βίου µάθηση, µε την ενεργό συµµετοχή των ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

� Συνεργασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Έρευνας ώστε να υποστηριχθεί και να προωθηθεί µε τον καλύτερο τρόπο 

η Ευρώπη της Γνώσης. 

� Παρακολούθηση και αποτίµηση των ενεργειών κάθε χώρας για την εφαρµογή 

της Πορείας της Μπολόνια, που θα παρουσιαστεί στη Σύνοδο του 2005, και 

κυρίως για τους τρεις άµεσους στόχους, δηλαδή: τη διασφάλιση της ποιότητας, 

τις σπουδές δύο κύκλων, και την αναγνώριση πτυχίων και περιόδων σπουδών. 

Πρόγραµµα δια βίου µάθησης (2007-2013)  

Στόχος του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης 2007-13 είναι η 

ανάπτυξη και η ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας, 

ώστε τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης να καταστούν παγκόσµιο σηµείο 

αναφοράς ως προς την ποιότητα σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Συµβάλλει έτσι στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγµένης κοινωνίας της 

γνώσης, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 

Προκειµένου να υλοποιηθεί αυτός ο γενικός στόχος, το πρόγραµµα έχει τους 

ακόλουθους ειδικούς στόχους που αφορούν τη διά βίου µάθηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ): 

o συµβολή στην ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου µάθησης και στην προώθηση των 

υψηλών επιδόσεων, της καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα εφαρµοζόµενα 

συστήµατα και πρακτικές 

o στήριξη της πραγµάτωσης ευρωπαϊκού χώρου της διά βίου µάθησης 

o συνδροµή στη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της διαθεσιµότητας 

των ευκαιριών για δια βίου µάθηση 

o ενίσχυση της συµβολής της δια βίου µάθησης στην κοινωνική συνοχή, στην ενεργό 

άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, στον διαπολιτισµικό διάλογο, στην ισότητα των 

φύλων και στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόµου 



91 
 

o συνδροµή στην προώθηση της δηµιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας 

o συµβολή στην αύξηση της συµµετοχής των ατόµων όλων των ηλικιών, 

περιλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των µειονεκτουσών οµάδων 

o προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλοµορφίας 

o υποστήριξη της ανάπτυξης των µέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

o ενίσχυση του ρόλου της διά βίου µάθησης στη συνειδητοποίηση της ιδιότητας του 

ευρωπαίου πολίτη µε αναγνώριση των ευρωπαϊκών αξιών καθώς και της ανοχής και 

σεβασµού για άλλους λαούς και πολιτισµούς 

o προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τοµείς 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

o συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας µε την ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης των 

αποτελεσµάτων, καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών καθώς και της ανταλλαγής 

καλών πρακτικών 

Εποµένως, η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα µε τις άλλες πολιτικές της ΕΕ 

καθορίζουν την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης. Το πρόγραµµα θα συµβάλει έτσι 

στην υλοποίηση των οριζόντιων πολιτικών της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές 

ανάγκες των διδασκοµένων και εντάσσοντάς τες στο κανονικό σύστηµα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Πρέπει επίσης να προωθήσει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

καθώς και τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας και της 

πολυπολιτισµικότητας ως µέσου καταπολέµησης του ρατσισµού, των προκαταλήψεων 

και της ξενοφοβίας. 

Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος πρέπει να εξασφαλιστεί συνέπεια και 

συµπληρωµατικότητα µε το πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», 

τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση στο πλαίσιο της 

καθώς και άλλες πολιτικές όπως αυτές για τον πολιτισµό, τη νεολαία ή τις επιχειρήσεις. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), 

το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ) καθώς και η 

συµβουλευτική επιτροπή επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν να συµµετέχουν και/ ή 

να ενηµερώνονται, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους. Για την επίτευξη αυτών των 

στόχων, το πρόγραµµα υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

o την κινητικότητα των προσώπων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

o τις διµερείς και πολυµερείς εταιρικές σχέσεις 
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o τα µονοµερή, εθνικά ή πολυµερή σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µέσω της διακρατικής µεταφοράς καινοτοµίας 

o τα πολυµερή δίκτυα 

o τις µελέτες και µεταρρυθµίσεις των πολιτικών και των συστηµάτων στον τοµέα της 

διά βίου µάθησης καθώς και των συνισταµένων τους 

o την παροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για την υποστήριξη ορισµένων 

λειτουργικών και διοικητικών δαπανών των ιδρυµάτων και ενώσεων 

o τα συνοδευτικά µέτρα, δηλαδή τις άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 

προαγωγή των στόχων του προγράµµατος 

o τις προπαρασκευαστικά µέτρα για τις δραστηριότητες αυτές 

o τη διοργάνωση εκδηλώσεων (σεµινάρια, συνέδρια, συνεδριάσεις) για τη 

διευκόλυνση της εφαρµογής του προγράµµατος, την πραγµατοποίηση ενεργειών 

πληροφόρησης, δηµοσίευσης και διάδοσης και ενεργειών για την αύξηση της αποδοχής 

του προγράµµατος, καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησής του. 
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