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Χαιρετισμός Προέδρου ΑΔΙΠ, καθηγήτριας Νικολέττας Παϊσίδου

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Πρύτανη, Πρόεδρε της ΜΟΔΙΠ,
Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές,
Εκ μέρους της ΑΔΙΠ, χαιρετίζω τη σημερινή σας διοργάνωση και εύχομαι καλή
επιτυχία στις εργασίες σας.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε τη συστηματική προετοιμασία του
Ιδρύματός σας για την εξωτερική του αξιολόγηση, η οποία, μάλιστα, θα είναι η δεύτερη
κατά σειρά σε επίπεδο χώρας.
Από την υποβολή των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης, διαπιστώνουμε αφενός
μεν την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας
ως προς τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη λειτουργία τους, αφετέρου δε
την έμπρακτη προσπάθεια βελτίωσής τους.
Επιπλέον, διαπιστώνουμε τη θετική επίδραση που είχε η εξωτερική αξιολόγηση
των τμημάτων στην κατανόηση και την ανάπτυξη της κουλτούρας ποιότητας στο
εσωτερικό των Ιδρυμάτων αλλά και τη συμβολή της στη διάλυση

μύθων και

ατεκμηρίωτων απόψεων για την ποιότητα των σπουδών καθώς και την ενίσχυση της
δημόσιας λογοδοσίας προς το εξωτερικό περιβάλλον τους.

Η διαδικασία της αξιολόγησης -εσωτερικής και εξωτερικής- αποτελεί εξίσου
πολύτιμη εμπειρία και για την ΑΔΙΠ ως προς την ενίσχυση του υποστηρικτικού της ρόλου
προς τα Ιδρύματα, καθώς μπορεί ευχερέστερα να εστιάσει στον πυρήνα των κρίσιμων
ακαδημαϊκών λειτουργιών και να βελτιώσει το Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.
Η ΑΔΙΠ έχει επίγνωση των δυσκολιών, που προκαλεί η εφαρμογή των απαιτήσεων
της ποιότητας στα Ιδρύματα, μέσω της λειτουργίας των Εσωτερικών Συστημάτων
Διασφάλισης Ποιότητας. Γι αυτό καταβάλλεται σοβαρή και συστηματική προσπάθεια
ώστε το εθνικό σύστημα να αυτοματοποιηθεί και να γίνεται ολοένα πιο ουσιαστικό και
πιο αποτελεσματικό. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες αυτές θα αρχίσουν να αποδίδουν
καρπούς από την επόμενη φάση της Διασφάλισης Ποιότητας , δηλαδή την πιστοποίηση
των προγραμμάτων σπουδών και των ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων.
Είμαστε βέβαιοι ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα έχει
μια πολύ χρήσιμη και θετική εμπειρία από την πραγματοποίηση της εξωτερικής του
αξιολόγησης, αφού η Διασφάλιση Ποιότητας λειτουργεί

και αποφέρει, ήδη, θετικά

αποτελέσματα.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και ευόδωση των προσπαθειών σας!

