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•

Επιβάλλεται οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης να ανταποκρίνονται στις βασικές
απαιτήσεις της διαδικασίας που, όπως ορίζεται από το Νόμο (3374/2005) και
επεξηγείται στις Οδηγίες και Έντυπα της Α.ΔΙ.Π., είναι η τεκμηριωμένη και
αιτιολογημένη διαμόρφωση γνώμης (αυτό‐αξιολόγηση) για όλες τις περιοχές
δραστηριοτήτων της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Στόχοι‐Προγράμματα Σπουδών,
Διδακτικό Έργο, Ερευνητικό Έργο κλπ. βλ. το τεύχος Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων).

•

Oι επιμέρους κρίσεις, απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται ως αυτό‐αξιολόγηση
από τις Ακαδημαϊκές Μονάδες στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι αναγκαίο
να τεκμηριώνονται επαρκώς με συγκεκριμένα στοιχεία, ποσοτικά ή ποιοτικά, όπως
αυτά εξειδικεύονται στην Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών
Μονάδων).

•

Αν δεν γίνεται αναφορά σε κάποια από τα συγκεκριμένα Κριτήρια και Πίνακες που
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) ή τυχόν
παραλείψεις να αιτιολογούνται.

•

Επειδή υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιστημονικών κλάδων, είναι
απαραίτητο να εκτίθεται λεπτομερώς στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης η
μέθοδος συλλογής των στοιχείων που αφορούν στις «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις»
και στην «Αναγνώριση του Ερευνητικού Έργου» κάθε Τμήματος και περιλαμβάνονται
στους Πίνακες 11‐9 και 11‐10 αντίστοιχα. Τυχόν τροποποιήσεις στους δείκτες ή τα
κριτήρια, που κρίνονται απαραίτητες λόγω ιδιαιτερότητας του επιστημονικού κλάδου,
πρέπει να αιτιολογούνται.

• Είναι σκόπιμο στην αυτό‐αξιολόγηση του διδακτικού έργου του Τμήματος να
παρουσιάζεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε, να συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους φοιτητές, καθώς και ένα υπόδειγμα του
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.
Για την υποβοήθηση των Ακαδημαϊκών Μονάδων η Α.ΔΙ.Π. έχει συντάξει και αναρτήσει
στην ιστοσελίδα της «Οδηγό εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης». Η
Α.ΔΙ.Π. έχει επίσης αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το τεύχος «Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης» (Πρότυπο Σχήμα) που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται για τη τελική
σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η τελική σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης είναι αναγκαίο να ακολουθεί τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο τεύχος
αυτό. Η αποστολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος στην Α.ΔΙ.Π. είναι
αναγκαίο να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία (όπως ο Οδηγός
Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή, ο Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών
του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία, κ.α.).
Επισημαίνεται ότι η «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών
Μονάδων» εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία για τα κριτήρια και δείκτες, με σκοπό την
υποβοήθηση των Τμημάτων στην τεκμηριωμένη διαμόρφωση γνώμης (αυτό‐αξιολόγηση)
και τη σύνταξη των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης και δεν αναμένεται να αποσταλεί
στην Α.ΔΙ.Π. Επιβάλλεται όμως να λαμβάνεται υπ’ όψη από τα Τμήματα κατά την σύνταξη
της έκθεσης αυτό‐αξιολόγησής τους για την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των κρίσεων
αυτό‐αξιολόγησης.
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Μέχρι τον προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας διεξαγωγής της Εξωτερικής
Αξιολόγησης, οι Ακαδημαϊκές Μονάδες μπορούν να προβούν σε τυχόν αναθεώρηση,
συμπλήρωση ή βελτίωση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, ώστε αυτή να
ανταποκρίνεται στα πιο πρόσφατα δεδομένα τους.
Σε περίπτωση αναθεώρησης, η αρχική σειρά προτεραιότητας για τον προγραμματισμό
της Εξωτερικής Αξιολόγησης διατηρείται, αλλά η Ακαδημαϊκή Μονάδα θα πρέπει να
αντικαταστήσει της Έκθεσή της αποστέλλοντας τη νέα εκδοχή της (σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή), καθώς η Α.ΔΙ.Π. δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των
Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης που παραλαμβάνει από τις Ακαδημαϊκές Μονάδες.
.
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