Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, 7-9 μ.μ.

στο Αμφιθέατρο «Ι.

Δρακόπουλος» η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΟΔΙΠ/ ΕΚΠΑ) διοργάνωσε
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την Παρουσίαση της Έκθεσης
Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος.

Η συγκεκριμένη Έκθεση (579 σελ., 2η αναθεωρημένη έκδοση, Ιούνιος 2015)
συνθέτει στοιχεία από τα πορίσματα των εσωτερικών και εξωτερικών
αξιολογήσεων

που

πραγματοποιήθηκαν

στα

Τμήματα

του

Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 2009-2014 και τις σχετικές ενέργειες
των Τμημάτων, αλλά και απογραφικά δεδομένα για συγκεκριμένους
δείκτες που αποτυπώνουν την ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα και έχουν
συλλεχθεί από τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων και
τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΚΠΑ. Υπό τη μορφή αυτή η Έκθεση
εγκρίθηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) τον
περασμένο Ιούλιο. Αποτελεί το πρώτο στάδιο στη διαδικασία συνολικής
εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και πιστοποίησης του εσωτερικού
συστήματος διασφάλισης ποιότητας που το διέπει.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τον Αναπληρωτή Πρύτανη και
Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ καθ. Κώστα Μπουραζέλη τα κύρια σημεία
της

έκθεσης,

με

έμφαση

στην

παρουσίαση

των

προβλημάτων

υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα
αλλά και των επιστημονικών δυνατοτήτων του και των ευκαιριών που
καλείται να εκμεταλλευθεί. Παρουσιάστηκαν επίσης από τον συντονιστή
της ΜΟΔΙΠ Κώστα Μπουρλετίδη οι βασικές αρχές του υπό διαμόρφωση

εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΕΚΠΑ, ενώ ο
προϊστάμενος του

Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του

ΕΚΠΑ Σπύρος Μπόλης εξήγησε στους παρόντες τα εργαλεία και τις
μεθόδους της πληροφορικής που μπορούν ν’ αξιοποιούνται στις
διαδικασίες αξιολόγησης των Τμημάτων. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε
ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα και τις προοπτικές της
αξιολόγησης και της πορείας του ΕΚΠΑ μεταξύ των συμμετασχόντων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και εμπλούτισαν με τη
συμμετοχή τους, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος
Γαβρόγλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής των Ελλήνων, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αγγελική Σαπουνά
ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, η Κατερίνα
Λυκερίδου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, o Ναπολέων
Μαραβέγιας, Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Θεμάτων ΕΚΠΑ,
Πρόεδροι

Τμημάτων,

Καθηγητές

και

Διοικητικό

Προσωπικό

του

Ιδρύματος. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος –
Μελέτιος Δημόπουλος ενώ διαβάστηκε χαιρετισμός εκ μέρους της
Καθηγήτριας

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

Νικολέττας Παϊσίδου, Πρόεδρου της ΑΔΙΠ.

Η εκδήλωση είχε θετικό απόηχο στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης.-

