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Βασικά σηµεία εισήγησης
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Καλωσόρισµα
•

Συνεισφορά προηγούµενης ΜΟ.ΔΙ.Π (Καθηγητές κ. Μάτης, κ. Μπακιρτζής, κ. Ραπτόπουλος).

•

Νέα συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π για την επόµενη τετραετία (Καθηγήτρια κ. Λαζαρίδου,
Καθηγητές κ. Γούναρης, κ. Κυπαρισσίδης).

•

Κοινές συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΟΔΙΠ-Οµάδας Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π
o

ευρύτερη ενηµέρωση (περισσότερα γνωστικά αντικείµενα)-ανταλλαγή απόψεων.

o

λίγες συνεδριάσεις λόγω βεβαρυµένου προγράµµατος και πολλών υποχρεώσεων
(νέος Νόµος, εγκύκλιοι κλπ.), αλλά συνεχής η ηλεκτρονική διαβούλευση.

Σκοποί συνάντησης
•

Η συνολική ενηµέρωση των µελών του ΑΠΘ για τους στόχους και τις δραστηριότητες της
ΜΟΔΙΠ, και

•

για την πορεία, το περιεχόµενο και τον προγραµµατισµό του Έργου «Σύστηµα Διαχείρισης
Ποιότητας-ΑΠΘ».

•

Να απαντηθούν απορίες.

•

Να ακουστούν δηµιουργικές παρατηρήσεις και προτάσεις.

•

Να κατανοήσετε όσα εξελίσσονται και να τα µεταφέρετε στα Τµήµατά σας.

Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ θέλει να συνεχίσει την παράδοση του Πανεπιστηµίου µας, να πρωτοπορεί και να
ξεχωρίζει µεταξύ των ελληνικών Πανεπιστηµίων και πολλών ξένων, µπορώ να πω, σε όλα τα
επίπεδα: της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισµού, της σύνδεσης µε την κοινωνία.
Στόχοι της ΜΟΔΙΠ είναι:
•

η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ -πρωτίστως προς
τους φοιτητές, αλλά και προς όλο το προσωπικό, ΔΕΠ, διοικητικό κλπ.
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•

η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο ΑΠΘ.

•

η ανάδειξη του έργου που συντελείται, στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία.

•

η ανάδειξη του έργου του ΑΠΘ στη διεθνή ακαδηµϊκή κοινότητα.

Το Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας του ΑΠΘ, (το πληροφοριακό σύστηµα της «ΜΟΔΙΠ» ή Έργο
ΜΟΔΙΠ, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται) συµβάλλει καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Βασιζόµενο στις υπάρχουσες υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΑΠΘ, το
πληροφοριακό σύστηµα της ΜΟΔΙΠ σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µπορεί
να διασυνδεθεί µε τις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται ήδη:
•

στην

Κεντρική

Διοίκηση

(Διαχείριση

Προσωπικού,

Διεθνείς

Σχέσεις,

Ευρωπαϊκά

Προγράµµατα, Τµήµα Σπουδών, Οικονοµική Υπηρεσία)
•

στα Τµήµατα (ήδη αξιοποιείται το Φοιτητολόγιο)

•

στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

•

στην Επιτροπή Ερευνών

Αλλά και µε τις βάσεις και τα Έργα που είναι υπό ανάπτυξη, όπως
•

Ψηφιακή σύγκλιση

•

Υπηρεσίες αποφοίτων

•

Πρακτική άσκηση

•

Αποτύπωση, καταγραφή και ηλεκτρονική διαχείριση ακινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων &
υποδοµών ΑΠΘ

•

Μονάδα Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web Unit)

Η ενοποίηση αυτή:
•

θα διευκολύνει το έργο του Διδακτικού και του Διοικητικού Προσωπικού, εξοικονοµώντας
χρόνο και πόρους, ανθρώπινους και υλικούς,

•

θα συµβάλει στην εξάλειψη επικαλύψεων, διπλοκαταχωρήσεων,

•

θα σταµατήσει η αναζήτηση στοιχείων από το ένα Τµήµα στο άλλο,

•

ενώ οι δυνατότητες και ο χρόνος του ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού θα αξιοποιούνται
πιο αποτελεσµατικά.

Η Κεντρική Βάση Βιβλιογραφικού Έργου, λόγου χάρη, θα αποτελεί τη µοναδική βαση
καταχώρησης και αναζήτησης δηµοσιευµένου έργου στο ΑΠΘ, και η πληροφορία θα καταχωρείται
µια φορά, στο Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ, και θα περνάει αυτόµατα στη Βάση. Θα µπορούν οι
ενδιαφερόµενοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να αναζητήσουν και να βρουν την ερευνητική µας
δραστηριότητα.
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Η ηλεκτρονική αξιολόγηση, που εφαρµόζεται από το προηγούµενο εξάµηνο, θα βοηθησει σε
ταχύτερες και πληρέστερες αναλύσεις των αποτελεσµάτων και θα διευκολύνει τη λειτουργία των
Τµηµάτων, πέραν από την εξοικονόµηση πόρων. Αλλά πρεπει να πείσουµε τους συναδελφους και
να παρακινήσουµε τους φοιτητές µας.
Θα αναφερθεί διεξοδικά ο κ. Αϊβαζιδης σε αυτά τα θέµατα.
Πρόκειται για ένα µεγάλο πληροφοριακό σύστηµα που θα αποτελέσει εργαλείο διοίκησης για τα
Τµήµατα και για το Αριστοτέλειο συνολικά.
Είναι µεγάλο έργο και χρειάζεται αρκετός χρόνος για την πλήρη ανάπτυξή του. Εξάλλου στόχος είναι
να εξελίσσεται, για να καλύπτει τις νέες ανάγκες.
 Απαιτείται, όµως, η συνδροµή όλων για την επιτυχία του. Είναι συλλογική δουλειά.
 Απαιτείται κατανόηση και υποµονή για την αντιµετώπιση των αρχικών -και των µετέπειτα
δυσκολιών.
 Χρειάζονται δηµιουργικές παρατηρήσεις και προτάσεις µε πνεύµα δηµιουργικό.
 Οφείλουµε όλοι να συµβάλουµε, ο καθένας από την πλευρά του, στην ευόδωση αυτού του
εγχειρήµατος.
 Απαιτείται, ακόµη, ο καθένας από εµάς –πέρα από τον εαυτό του- να σκέφτεται πρωτίστως
το Αριστοτέλειο.
 Όταν –στην περίπτωση µας λόγου χάρη- παίρνουµε ένα Έργο, που µπορεί να ωφελήσει όλο
το Πανεπιστήµιο, πρέπει να σκεφτόµαστε, πώς αυτό θα διασυνδεθεί µε τα υπάρχοντα και
πώς θα έχει συνέχεια και µέλλον. Δεν έχει νόηµα, αν δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα.
 Και δεν έχει επίσης νόηµα, αν δεν είναι γνωστό. Πώς θα ενηµερωθούν και οι υπόλοιποι για
την ύπαρξη και τους σκοπούς του; Είµαστε τεράστιο Ίδρυµα, όπου δεν ξέρουµε τί κάνει ο
διπλανός µας. Και χάνεται σηµαντική δουλειά και προσφορά, και ακόµη δεν µπορούµε να
ενεργοποιήσουµε ανά πάσα στιγµή τις ερευνητικές µας οµάδες, αλλά και τους µεµονωµένους
ερευνητές.
 Εν γένει πρέπει να στοχεύουµε στο µέλλον και όχι να στεκόµαστε στο παρόν.
Χαίροµαι που διαπιστώνω ότι η πλειοψηφία των µελών του ΑΠΘ επιδοκιµάζει και είναι πρόθυµη να
στηρίξει αυτές τις προσπάθειες.
Χαίροµαι, ακόµη, που υπάρχει καλή επικοινωνία και δηµιουργούνται σχέσεις εµπιστοσύνης και
αξιοπιστίας µε τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ και του Έργου της ΜΟΔΙΠ.
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Όλα τα παραπάνω θα συνεισφέρουν στη δηµιουργία «κουλτούρας ποιότητας» στο ΑΠΘ.
Η σηµερινή συνάντηση χωρίζεται σε δύο µέρη:
Στο πρώτο µέρος η Γραµµατέας της ΜΟΔΙΠ, γνωστή σε όλους σας, κ. Αλεξάνδρα Τζανεράκη, θα
αναφερθεί:
1. Στην πορεία των Εκθέσεων Αξιολόγησης
2. Στη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ και στις σχέσεις της µε την ΑΔΙΠ και τα Τµήµατα του ΑΠΘ
3. Στις λοιπές δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ
Στο δεύτερο µέρος, ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου «ΜΟΔΙΠ», κ. Κωνσταντίνος
Αϊβαζιδης, θα σας ενηµερώσει διεξοδικά για όλα τα Υποσυστήµατα του Συστήµατος Διαχείρισης
Ποιότητας του ΑΠΘ.
1. Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών
2. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
3. Κεντρική Βάση Βιβλιογραφικού Έργου
4. Απογραφικά Δελτία
5. Δείκτες Ποιότητας
6. Στατιστικές Αναφορές
7. Διαχείριση Εκθέσεων Αξιολόγησης
Σας ευχαριστώ!
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