Ενηµερωτική συνάντηση
1. Παρουσίαση του Ατοµικού Απογραφικού Δελτίου µέλους ΔΕΠ
2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση µαθηµάτων: δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων
Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012, 12.00-14.00, Αίθουσα της Συγκλήτου
Βασικά σηµεία προλόγου
της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ & Επιστ. Υπεύθ. του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ
Αντιπρυτάνεως Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ που προσήλθατε και βρίσκεσθε εν
εγρηγόρσει εν µέσω τυπικών διακοπών...
Θα είµαι πολύ σύντοµη για να αφήσω χρόνο για τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις.
Θα ήθελα, ωστόσο, να επαναλάβω αυτό που τόνισα και εξήγησα στην Ηµερίδα του Μαϊου, για όσους
δεν ήταν εκεί.
Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ θέλει να συνεχίσει την παράδοση του Πανεπιστηµίου µας, να πρωτοπορεί και να
ξεχωρίζει µεταξύ των ελληνικών Πανεπιστηµίων και πολλών ξένων -όπως αποδεικνύεται τα τελευταία
χρόνια και από τις υψηλές θέσεις Τµηµάτων µας στις διεθνείς κατατάξεις- σε όλα τα επίπεδα: της
εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισµού, της σύνδεσης µε την κοινωνία.
Δράττοµαι της ευκαιρίας της σηµερινής µας συνάντησης, για να σας ενηµερώσω επιγραµµατικά για
κάποια θέµατα και να επισηµάνω κάποια άλλα:
1. Σας εστάλη τον Απρίλιο το Δελτίο Περιγραφής Μαθήµατος (πρώτο σχέδιο του οποίου σας
είχαµε στείλει τον Ιούλιο του 2011), το οποίο
α. Θα χρησιµοποιηθεί στη σύνταξη των Εκθέσεων Αξιολόγησης,
και
β. στη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Οδηγού Σπουδών.
2. Θα σας σταλεί άµεσα προς συµπλήρωση το Δελτίο Αποτίµησης Μαθήµατος, που –για
φέτος µόνο- θα αναφέρεται στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων, και πρέπει και αυτό να
συµπεριληφθεί στις Ετήσιες Εκθέσεις.
3. Θα σας σταλεί το Ατοµικό Απογραφικό Δελτίου Μέλους ΔΕΠ, που σας παρουσιάζουµε
σήµερα και θα αναφερθεί σε αυτό αναλυτικά ο Υπεύθυνος Διαχειρισης Ποιότητας, κ.
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Κωνσταντίνος Αϊβαζιδης, που αποτελεί εξέλιξη του προτεινόµενου από την ΑΔΙΠ, και θα
συµβάλει στη συλλογή και την καταγραφή στοιχείων που είναι διάσπαρτα ή ανύπαρκτα
κεντρικά για το ΑΠΘ.
Προθεσµία για την υποβολή των Εκθέσεων Αξιολόγησης για τη φετινή χρονιά είναι η 30ή Οκτωβρίου,
διότι µέχρι 30 Δεκεµβρίου πρέπει να έχει υποβληθεί η Έκθεση του Ιδρύµατος που πρέπει να
βασίζεται στις Εκθέσεις των Τµηµάτων.
Σας παρακαλώ θερµά να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες στις Σχολές και στα Τµήµατά σας για την
εµπρόθεσµη υποβολή των παραπάνω Δελτίων, καθώς και των επόµενων που θα σας σταλούν µέχρι
τότε.
Για τη δηµιουργία των Δελτίων αυτών –και όλων των λειτουργικοτήτων του πληροφοριακού
συστήµατος-, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι έχει καταβληθεί και καταβάλλεται πολύ µεγάλη και επίπονη
προσπάθεια από:
τα µέλη της προηγούµενης ΜΟΔΙΠ (κ. Μάτη, κ. Μπακιρτζή, κ. Ραπτόπουλο)
και της νυν (κ. Γούναρη, κ. Κυπαρισσίδη, κ. Λαζαρίδου)
των µελών ΔΕΠ του Έργου ΜΟΔΙΠ (κ. Καρακιουλάκη, κα Πετρίδου)
των αρµόδιων στελεχών του ΑΠΘ (κ. Σαλµατζίδη, κα Τζανεράκη)
των στελεχών των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών,
και κυρίως
όλων των στελεχών της Οµάδας Έργου (κ. Αϊβαζίδη, κ. Πατρινό, κα Αλεξανδράκη, κα Αρακά, κ.
Κουρβούλη),
ώστε να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα και να καλύψουν τις ανάγκες όλων των Τµηµάτων του
ΑΠΘ. Είναι φυσικό και αναµενόµενο να υπάρχουν παραλείψεις ή/και τεχνικά προβλήµατα, όπως σε
καθετί καινούργιο.
Παρακαλώ όλους σας θερµά –και παρακαλώ ιδιαίτερα να µεταφέρετε αυτή µου την παράκληση σε
όλους τους συναδέλφους- για την κατανόηση και τη συνεργασία σας, για την αποστολή προτάσεων
και παρατηρήσεων σας προς τη Γραµµατέα της ΜΟΔΙΠ, καθώς και για την άµεση ενηµέρωση της
Οµάδας Υποστήριξης για όποιο τεχνικό πρόβληµα προκύπτει.
4. Δηµιουργία Κεντρικής Βάσης Βιβλιογραφικού Έργου
Όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει, (έχετε ορίσει εκπροσώπους για τη δραστηριότητα αυτή), η
ΜΟΔΙΠ ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης και οργάνωσης όλου του δηµοσιευµένου έργου των
µελών του ΑΠΘ. Ως βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το ΙΚΕΕ.
Στο ΙΚΕΕ υπάρχουν αυτήν τη στιγµή µόνο 1.838 δηµοσιεύσεις (άρθρα και συνέδρια), ενώ στην
«καρτέλα ερευνητή» µόνο 377, αριθµοί καθόλου αντιπροσωπευτικοί του έργου παράγεται στο
Πανεπιστήµιό µας. Η ΜΟΔΙΠ έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται όλους τους καταλόγους
δηµοσιεύσεων που έχουν υποβάλει τα Τµήµατα µε τις Εκθέσεις τους. Οι δηµοσιεύσεις αυτές, οι
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οποίες είναι περίπου 20.000, έχουν καταχωρηθεί στην εφαρµογή διαχείρισης βιβλιογραφικών
αναφορών Refworks.
Σε αυτό το στάδιο, όµως, θα είναι απαραίτητη και καθοριστική η δική σας συνδροµή. Πρέπει οι ίδιοι
να επεξεργαστείτε τις δηµοσιεύσεις σας στο Refworks, ώστε να είναι όλες οµοιογενείς, ώστε να
καταχωρηθούν µαζικά στο ΙΚΕΕ. H ΜΟΔΙΠ έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία, έχει ετοιµάσει τις
σχετικές οδηγίες και θα στείλει στους εκπροσώπους των Τµηµάτων τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις,
ώστε µόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη επεξεργασία να γίνει και η καταχώρησή τους στο ΙΚΕΕ.
Η ΜΟΔΙΠ είναι ταυτόχρονα σε συνεχή συνεργασία µε την Κεντρική Βιβλιοθήκη, προκειµένου να
τροποποιηθεί το ΙΚΕΕ και να είναι δυνατή η καταγραφή όλων των τύπων δηµοσιεύσεων (π.χ.
Τµηµάτων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής, µια και προς το παρόν στο ΙΚΕΕ µπορούν να
καταχωρηθούν µόνο άρθρα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και έργα projects), και όχι µόνο αυτών που
καθορίζονται από την ΑΔΙΠ. Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του
φθινοπώρου. Στόχος µας είναι να καταστεί εφικτό να καταχωρείτε τις δηµοσιεύσεις σας στο ΙΚΕΕ,
µέσω του Ατοµικού σας Απογραφικού Δελτίου, για να µη χρειάζεται να µπαίνετε σε πολλές βάσεις.
Μέχρι να βεβαιωθούµε για αυτήν την τεχνική δυνατότητα, θα µπορέσετε να καταχωρήσετε τις
πρόσφατες δηµοσιεύσεις σας (µετά δηλαδή την υποβολή της πλήρους Έκθεσης Αξιολόγησης του
Τµήµατός σας) στο ΙΚΕΕ.
Ελπίζουµε όλες οι απαραίτητες εργασίες τροποποίησης στο ΙΚΕΕ να έχουν ολοκληρωθεί σύµφωνα
µε τον προγραµµατισµό, προκειµένου να αξιοποιηθεί στη σύνταξη των φετινών Εκθέσεων. Θα σας
ενηµερώσουµε σχετικά.
Με τις παραπάνω ενέργειες, οι απαιτούµενοι από την ΑΔΙΠ κατάλογοι δηµοσιεύσεων θα
δηµιουργούνται αυτόµατα µέσω του συστήµατος της ΜΟΔΙΠ. Κυρίως, όµως, θα είναι διαθέσιµοι ανά
πάσα στιγµή για αξιοποίηση από τα ίδια τα µέλη ΔΕΠ, τα Τµήµατα και το Ίδρυµα, µπαίνοντας απλά
µέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ στο απογραφικό σας Δελτίο. Στη συνέχεια αρκεί να επικαιροποιείτε
τις δηµοσιεύσεις σας.
5. Διακρίσεις-Εκδήλωσεις
Πέρσυ τέτοια εποχή ξεκινήσαµε µια προσπάθεια για τη συλλογή όλων των διακρίσεων των φοιτητών
και των µελών ΔΕΠ, καθώς και των εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Πρέπει,
αγαπητοί συνάδελφοι, να γνωρίζουµε όλοι τί συµβαίνει µέσα στο ΑΠΘ, αλλά να το γνωρίζει και η
κοινωνία. Με βάση τα στοιχεία που µας στείλατε, τιµήθηκαν όλοι οι δικαριθέντες από την Πρυτανεία
σε ειδική εκδήλωση το Σεπτέµρβιο του 2011, στο ΝΟΕΣΙΣ.
Μέσα στη χρονιά, σας ξαναστείλαµε τα σχετικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για µια συνεχή διαδικασία.
Σας γνωρίζουµε ότι σύντοµα η υποβολή των προτάσεων θα πραγµατοποιείται µέσω της ιστοσελίδας
της ΜΟΔΙΠ, ωστόσο για να έχουµε όλα τα στοιχεία µε τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους, θα σας
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στείλουµε και πάλι τη σχετική φόρµα προς συµπλήρωση και παρακαλούµε να µας την έχετε
αποστείλει µέχρι την 30ή Αυγούστου.
6. Συντονισµός επικοινωνίας-διάχυσης πληροφόρησης εντός Τµήµατος
Όπως γνωρίζετε, όλη η αλληλογραφία της ΜΟΔΙΠ πραγµατοποιείται από τον Απρίλιο του 2011
ηλεκτρονικά, γεγονός που συµβάλλει στην ταχύτερη ενηµέρωση και στην άµεση ανταπόκριση όλων.
Αποστέλλεται στους κ. κ. Προέδρους, στους Συντονιστές των ΟΜΕΑ και –σχεδόν πάντα- και στις
Γραµµατείες, για την πληρέστερη ενηµέρωση όλων των µελών και την αλληλοϋποστήριξή τους, όπου
χρειάζεται.
Έχει διαπιστωθεί, παρόλ’ αυτά, ότι σε κάποια Τµήµατα η πληροφόρηση δεν προωθείται στα µέλη
τους, µε αποτέλεσµα αυτά, είτε να µην ανταποκρίνονται, όταν και όπως πρέπει, στα κατά καιρούς
ζητούµενα, είτε –στην χειρότρεη περίπτωση- να µην έχουν καµιά απολύτως γνώση για όσα
συµβαίνουν. Μας αναφέρεται συχνά, λόγου χαρη, ότι ο Πρόεδρος νόµιζε ότι θα διαβίβαζε το µήνυµα
η Γραµµατεία ή ο Συντονιστης ΟΜΕΑ κοκ.
Σας παρακαλώ θερµά, να φροντίσετε συνολικά για τον καλύτερο συντονισµό και την πιο
αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών µέσα στα Τµήµατά σας, καθώς και για την εποπτεία και
την παρακολούθηση των διαφόρων εκκρεµοτήτων εσωτερικά, ενόψει δε και της αποστολής των
Δελτίων, αλλά και όσων πρόκειται να επακολουθήσουν.
Είναι σκόπιµο να ενηµερώνονται τόσο τα µέλη ΔΕΠ όσο και το προσωπικό όλων των κατηγοριών για
όσα εξελίσσονται, για λόγους διαφάνειας, κατανόησης και συµβολής του καθενός από την πλευρά του
στη βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.
Β. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη φορά στο ΑΠΘ, σε 34 από τα 39 Τµήµατά
του που έχουν τη δυνατότητα τεχνικά να την υποστηρίξουν (το Γενικό δεν έχει φοιτητές, η Γεωπονική
και το Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής δεν έχουν το σύστηµα της Cardisoft).
Η συµµετοχή είναι φυσικά ακόµη χαµηλή, δεδοµένου ότι πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο, για
την προβολή του οποίου αναζητούµε όλοι µαζί τους αποτελεσµατικότερους τρόπους, δεδοµένου ότι
προέκυψαν κάποια τεχνικά προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν, αλλά και σοβαρά προβλήµατα που
οφείλονται κυρίως στον τρόπο καταχώρησης στοιχείων στις Γραµµατείες και στην παράλληλη
λειτουργία περισσότερων Προγραµµάτων Σπουδών.
Παρόλ’ αυτά η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των φοιτητών είναι ενθαρρυντική: από το 8% (των
εγγεγραµµένων στον ΕΥΔΟΞΟ) στο χειµερινό εξάµηνο, ανέβηκε στο εαρινό στο 15%. Έχει ακόµη
αποδειχτεί –σύµφωνα µε σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε- ότι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος
ενηµέρωσης των παιδιών είναι τα µέλη ΔΕΠ, οπότε σας παρακαλώ θερµά να ενεργοποιηθείτε,
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τονίζοντας στα παιδιά τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης, ότι είναι προς δικό τους όφελος, ότι
διασφαλίζεται η ανωνυµία τους και ότι –όπου είναι δυνατό- θα γίνουν βελτιώσεις.
Αναλυτικά στοιχεία για αυτά τα θέµατα, θα παρουσιαστούν σε λίγο από τον κ. Αϊβαζίδη.
Αυτές τις ηµέρες δίνεται πρόσβαση στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης: τα µέλη ΔΕΠ έχουν
πρόσβαση στα ατοµικά τους αποτελέσµατα, οι Πρόεδροι και οι Συντονιστές ΟΜΕΑ έχουν πρόσβαση
στα µαθήµατα όλου του Τµήµατος, προκειµένου να έχουν τη συνολική εικόνα, να τα αξιολογήσουν και
να τα αξιοποιήσουν για τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
αυτή είναι η κύρια αποστολή µας. Τα µέλη της ΜΟΔΙΠ και οι Πρυτανικές Αρχές έχουν σε όλα τα
Τµήµατα. Ας σηµειωθεί ότι, εφόσον κάποιο Τµήµα θα ήθελε να δοθεί πρόσβαση για παράδειγµα στον
Αν.. Πρόεδρο ή στα µέλη της ΟΜΕΑ, µπορεί να απευθύνει σχετικό αίτηµα στη Γραµµατέα της ΜΟΔΙΠ
και αυτό θα υλοποιηθεί.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές µας, των οποίων τη γνώµη έχουµε ζητήσει, εκφράζουν επιφυλάξεις ως
προς τη διασφάλιση της ανωνυµίας τους και ως προς την αξιοποίηση των αξιολογήσεών τους. Μας
λένε «για ποιό λόγο να αξιολογήσω, αφού κανείς δε δίνει σηµασία και κανείς δεν πρόκειται να αλλάξει
τίποτα;».
Τα παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δουν ότι οι αξιολογήσεις τους λαµβάνονται υπόψη, να
δουν αλλαγές και βελτιώσεις. Όπως επίσης πρέπει να έχουν και τη συνολική εικόνα της αξιολόγησης
του Τµήµατος.
Έχουµε ακούσει πολλές προτάσεις αυτό το διάστηµα, από το ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να γνωρίζουν
τίποτα, µέχρι ότι πρέπει τα αναλυτικά αποτελέσµατα να αναρτώνται στο διαδίκτυο (που είναι και η
επικρατέστερη αποψη).
Η ΜΟΔΙΠ προτίθεται να ανακοινώσει τα συνολικά αποτελέσµατα για τα Τµήµατα, αλλά ως προς τα
αναλυτικά, δε θα ήθελε -προς το παρόν τουλάχιστον- να επιβάλει µια µέθοδο, γιατί θεωρεί ότι το κάθε
Τµήµα µπορεί και πρέπει να αποφασίσει µόνο του πώς θα διαχειριστεί τα αποτελέσµατα.
Αµέσως µετά την παρουσίαση του κ. Αϊβαζίδη, θα θέλαµε να ακούσουµε τις προτάσεις σας.
Σας ευχαριστώ!
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