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Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: Όραμα 

• Το ΤΕΙ Πελοποννήσου να αναδειχθεί σε κέντρο ερευνητικής και 
εκπαιδευτικής αριστείας.

• Να μετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο της 
ανώτατης εκπαίδευσης αναπτύσσοντας πολυδιάστατες 
συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και συμμετέχοντας σε αντίστοιχα 
δίκτυα έρευνας και ακαδημαϊκής συνεργασίας.

• Να συνδέεται με την αγορά εργασίας, την οικονομία και την 
κοινωνία στους τομείς των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων, 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ανανεώνει διαρκώς την 
δράση του σε συνάρτηση με αυτές.
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Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: Προδιαγραφές

• Η ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή 
στρατηγική του Ιδρύματος 
χαράσσεται από την Συνέλευση 
(Σύγκλητο) και το Συμβούλιο.

• Η στρατηγική κοινοποιείται με 
κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφα, 
συναντήσεις) στα Τμήματα και 
στην ΜΟΔΙΠ. Συναντήσεις της 
Συνέλευσης και του Συμβουλίου 
με την ΜΟΔΙΠ, τις ΟΜΕΑ και τις 
διοικήσεις των τμημάτων 
πραγματοποιούνται στην 
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού 
έτους

• Η ΜΟΔΙΠ σε συνεργασία με τις 
ΟΜΕΑ και τις διοικήσεις των 
Τμημάτων και των Σχολών θέτει 
/ αναθεωρεί , στα πλαίσια των 
κατευθύνσεων της ΑΔΙΠ, 
προδιαγραφές και διαδικασίες 
ποιότητας του ακαδημαϊκού 
έργου (ερευνητικό, διδακτικό, 
σύνδεση με την κοινωνία και 
την αγορά).

• Το ίδιο γίνεται και για τις 
διοικητικές υπηρεσίες σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες 
διευθύνσεις και την Γραμματεία 
του Ιδρύματος.



Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: Αξιολόγηση

• Με πρωτοβουλία της ΜΟΔΙΠ πραγματοποιείται 
κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο η γραπτή αξιολόγηση 
από τους φοιτητές

• Εγκαθιδρύονται αντιστοίχως ολοκληρωμένες 
διαδικασίες αξιολόγησης όλων των εσωτερικών 
υπηρεσιών από τους κάθε είδους χρήστες τους 
(αξιολόγηση 360Ο).

• Τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα μέσω της 
ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ ανάλογα με τον βαθμό 
ευθύνης στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

• Οι ΟΜΕΑ συντάσσουν εκθέσεις και 
ενημερώνουν τα τμήματα για τυχόν   συστημικά 
προβλήματα που καταγράφονται .

• Η ΜΟΔΙΠ επισημαίνει  αντίστοιχα προβλήματα 
που αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες και 
ενημερώνει συνολικά για τυχόν ακαδημαϊκά και 
διοικητικά προβλήματα και ευκαιρίες τα όργανα 
του Ιδρύματος.

• Η ΜΟΔΙΠ και οι ΟΜΕΑ υποστηρίζουν με κάθε 
πρόσφορο μέσα τα αρμόδια όργανα του 
Ιδρύματος (Συνέλευση, Πρόεδρο και 
Αναπληρωτές, Συνελεύσεις τμημάτων, 
Προέδρους Τμημάτων και Διευθυντές λοιπών 
ακαδημαϊκών μονάδων και διοικητικών 
υπηρεσιών) στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
διορθωτικών ενεργειών.

• Η ΜΟΔΙΠ και οι ΟΜΕΑ μεριμνούν για την 
διάχυση των ευρημάτων, συμπερασμάτων, 
δράσεων και αποτελεσμάτων σε όλη την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τον συστηματικό 
διάλογο για τα ζητήματα αυτά  και την διαρκή 
καταγραφή των πραγματικών αναγκών όλων 
των χρηστών των ακαδημαϊκών, διοικητικών και 
λοιπών υπηρεσιών


