ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΔΙΠ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΔΙΠ
Πρόεδρος,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Θεμάτων
Τακτικά μέλη,
Επτά (7) μέλη ΔΕΠ, με
ισάριθμα ως
αναπληρωματικά, που
ορίζονται με απόφαση της
Συγκλήτου, ύστερα από
πρόταση του Πρύτανη, με
τετραετή θητεία.

Ένας εκπρόσωπος κάθε
κατηγορίας προσωπικού που
προβλέπεται στα άρθρα 28 και
29 του ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
με δικαίωμα ψήφου, όταν

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 Συντονισμός όλων των διαδικασιών και η
ανάπτυξη
συγκεκριμένης
πολιτικής,
στρατηγικής διασφάλισης ποιότητας του
Ιδρύματος.
 Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής
βελτίωση του εσωτερικού συστήματος
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος,
καθώς και των απαραίτητων διαδικασιών
για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του
έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια
όργανα της Διοίκησης της έκθεσης
εσωτερικής αξιολόγησης του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(ΕΣΔΠ) με σκοπό τον εντοπισμό
ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων
προς βελτίωση.
 Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών
ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με τον
σχεδιασμό, την έγκριση και την
αναθεώρηση
των
προγραμμάτων
σπουδών με σκοπό τη διασφάλιση και τη
συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
 H εποπτεία της εφαρμογής του
Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και ο περιοδικός έλεγχος
της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής
του.
 Η συστηματική
αναθεώρηση/επικαιροποίηση του
Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος.

συζητούνται θέματα της
αντίστοιχης κατηγορίας
προσωπικού, με
ετήσια θητεία
Ένας
εκπρόσωπος
των
προπτυχιακών φοιτητών και
ένας
εκπρόσωπος
των
μεταπτυχιακών φοιτητών και
υποψήφιων
διδακτόρων,
εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, με
ετήσια θητεία.
Γραμματεία








Τεχνικοί
πληροφορικής
απασχολούνται τρία άτομα

-



Ο συντονισμός και η υποστήριξη των
διαδικασιών
αξιολόγησης
των
ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών
υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση
δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται
σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας
(ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ όσο και από το
Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ και
ιδίως
δεδομένα
σχετικά
με
τα
προγράμματα σπουδών, το διδακτικό και
ερευνητικό έργο και τη διοικητική
λειτουργία του Ιδρύματος.
Υποστήριξη και διεκπεραίωση των
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
Εισαγωγή στοιχείων σε λίστες κατάταξης
και παρακολούθηση της πορείας του
Πανεπιστημίου.
Η
ανάπτυξη
και
υποστήριξη
πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠδιαχείρισης των δεδομένων αξιολόγησης
και δημιουργία βάσης δεδομένων, για
σύνδεση με το κεντρικό πληροφοριακό
σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ.

Οργανωτική Δομή της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρμοδιότητες

Στοχοθεσία

Προσόντα

Αριθμός

Πρόεδρος
ΜΟΔΙΠ,

Συντονισμός όλων
των διαδικασιών και
η ανάπτυξη
Αντιπρύτανης
συγκεκριμένης
Ακαδημαϊκών
πολιτικής,
Υποθέσεων
στρατηγικής
διασφάλισης
ποιότητας του
Ιδρύματος.
Προγραμματισμός και
συντονισμός των
εργασιών της Μονάδας

Ενημέρωση του
Προέδρου της ΜΟΔΙΠ
για όλα τα θέματα
της Μονάδας
Συντονιστής
Γραμματέας
ΜΟΔΙΠ

Εφαρμογή της
στοχοθεσίας και
προγραμματισμός των
δραστηριοτήτων της
Μονάδας με βέλτιστη
κατανομή εργασιών
στο προσωπικό
Υποστήριξη και
εκπαίδευση του
προσωπικού για
αύξηση
αποδοτικότητας

Τήρηση των
προτύπων και
διαδικασιών που
σχετίζονται με την
πολιτική
ποιότητας
Δημιουργία
περιβάλλοντος
συνεργασίας στη
Μονάδα
ώστε να
διασφαλίζεται ένα
πρόσφορο
περιβάλλον
υγιούς
ανταγωνιστικότητας
και
αποδοτικότητας για
την
επίτευξη των
στόχων
ποιότητας
Τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων
για
τις διαδικασίες
πιστοποίησης του
ΕΣΔΠ και
των Προγραμμάτων
Σπουδών του
Ιδρύματος

Απόφοιτος ΑΕΙ με
εμπειρία σε
διαδικασίες
αξιολόγησης

1 άτομο

Στέλεχος
Διασφάλισης
Ποιότητας

Τεχνική
Υποστήριξη

Τήρηση πρακτικών και
υλοποίηση
αποφάσεων που
προκύπτουν από τις
συνεδριάσεις της
ΜΟΔΙΠ
Υποστήριξη της
οργάνωσης και
λειτουργίας της
Μονάδας
και των διαδικασιών
διασφάλισης
ποιότητας του
Ιδρύματος.
Παρακολούθηση της
δομής αποφοίτων του
Ιδρύματος και
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Ιδρύματος σε διεθνείς
λίστες κατάταξης

Απόφοιτος ΑΕΙ με
ειδίκευση/εμπειρία
σε
προγράμματα
αξιολόγησης και
Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών
και Στατιστική

Προγραμματισμός
νέων λειτουργιών του
Πληροφοριακού
συστήματος της
ΜΟΔΙΠ

Υποστήριξη των
χρηστών
σε όλες τις
διαδικασίες
εισαγωγής
στοιχείων στο
πληροφοριακό
σύστημα
ΜΟΔΙΠ

Εισαγωγή εξαγωγή
δεδομένων ποιότητας

Βελτίωση της
διαδικασίας
ηλεκτρονικής
συμπλήρωσης
ερωτηματολογίων
αξιολόγησης

Υποστήριξη
διασύνδεσης
δεδομένων με τα
ηλεκτρονικά
συστήματα και τις
βάσεις δεδομένων του
Ιδρύματος
Υποστήριξη
διασύνδεσης με το
σύστημα ΟΠΕΣΠ της
ΑΔΙΠ

1 άτομο

Απόφοιτοι ΑΕΙ με
κατεύθυνση
Πληροφορική και
τεχνογνωσία στην
ανάπτυξη και
συντήρηση
πληροφοριακών
συστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας

3 άτομα

