Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι παραλάβαμε χθες από την ΑΔΙΠ την Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιό μας έλαβε «Worthy of merit» (την
υψηλότερη βαθμίδα σε τετραβάθμια κλίμακα), έχοντας λάβει στις επιμέρους ενότητες 10 «Worthy of
merit» και 15 «Positive evaluation», που πρόκειται για εξαιρετική επιμέρους αξιολόγηση.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης - επιγραμματικά - εξήρε τις προσπάθειες και το έργο που επιτελείται στο
ΑΠΘ, τόσο στους τομείς εκπαίδευσης και έρευνας, όσο και στον τομέα της οργάνωσης και της
διοίκησης, δίνοντας έμφαση στις προσπάθειες για Στρατηγικό Σχεδιασμό και εκσυγχρονισμό, κυρίως
μέσω της υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο
είναι ότι - όπως και στην πλειοψηφία των Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Τμημάτων μας - οι προτάσεις
προς βελτίωση σχετίζονται στη μεγάλη πλειοψηφία τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ευχαριστούμε όλες και όλους για την καλή διάθεση, την προσπάθεια και τη συνεργατικότητα κατά τη
διάρκεια της προετοιμασίας μας. Ακόμη, σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για τις προσπάθειες
που καταβάλλετε, η καθεμία και ο καθένας από την πλευρά σας, σε καθημερινή βάση, για την παροχή
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας και για το διεθνώς
αναγνωρισμένο ερευνητικό σας έργο.
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας για τις δικές τους προσπάθειες,
για τις επιδόσεις και την ποιότητά τους, που μας κάνουν περήφανους τόσο κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους όσο και κατά την πορεία τους, μετά την αποφοίτησή τους.
Το αποτέλεσμα της εξωτερικής αξιολόγησης επιβραβεύει τις προσπάθειες όλων μας και μας δίνει
δύναμη για να συνεχίσουμε. Ταυτόχρονα, όμως, γεννά την υποχρέωση, όχι μόνο για τη διατήρηση της
ποιότητας, αλλά για συνεχείς βελτιώσεις, με στόχο την αριστεία. Με αίσθημα ευθύνης
αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές προκλήσεις και αγωνιζόμαστε για τη διόρθωση των αδυναμιών μας,
ώστε να συνεχίσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να παραμένει μεταξύ των κορυφαίων
ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων, παρά τη δυσμενή περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Με τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μας!
Οι Πρυτανικές Αρχές

