Κλιμάκιο της Αρχής Διασφάλισης
Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) σε συνεδρίαση
με τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας του ΤΕΙ Κρήτης (ΜΟ.Δ.ΙΠ)

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε στις 10-0111 συζήτηση για θέματα διασφάλισης ποιότητας στο ΤΕΙ Κρήτης με κλιμάκιο της
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) για
την Ανώτατη Εκπαίδευση που επισκέφτηκε
την Κρήτη. Στην κοινή συνεδρίαση συμμετείχαν από πλευράς ΑΔΙΠ, ο πρόεδρός της
καθηγητής Σ. Αμούργης και τα μέλη της
ΑΔΙΠ, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Π. Κ κ. Α. Γραβάνης καί ο Καθηγητής του
ΤΕΙ κ. Ι. Βλάχος. Από πλευράς του ΤΕΙ Κρήτης, συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Συμβουλίου ΤΕΙ, οι προϊστάμενοι των
Τμημάτων μέλη των ΟΜΕΑ των Τμημάτων και άλλοι συνάδελφοι.
Από τον κ. Αμούργη παρουσιάστηκαν
οι θέσεις και οι προτάσεις της ΑΔΙΠ για την
συνέχιση και ενδυνάμωση της διαδικασίας
αξιολόγησης καθώς και προτάσεις για την
καλύτερη δόμηση και εκμετάλλευση των
συμπερασμάτων των διαγνωστικών εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ.
Αμούργη στη δομή παρουσίασης των τελικών συμπερασμάτων που θα καταγράφει η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. Τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις πρέπει να
έχουν τρεις κύριες συνιστώσες.
Η πρώτη απευθύνεται στο Τμήμα και
στις ενέργειες που το τμήμα πρέπει να συζητήσει και δρομολογήσει με στόχο τη
βελτίωση των διαδικασιών εκπαίδευσης,

έρευνας, αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές
κλπ, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη εξωτερική αξιολόγηση.
Η δεύτερη απευθύνεται προς τη διοίκηση του ΤΕΙ. Σε αυτήν τίθενται, θέματα που
αφορούν αρμοδιότητες του Ιδρύματος και
πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, και
σχετίζονται με λειτουργικά και εκπαιδευτικά
θέματα των Τμημάτων.
Η τρίτη απευθύνεται δια του Ιδρύματος
προς την πολιτεία. Αφορά γενικότερα θέματα που απασχολούν το Τμήμα ή το
Ίδρυμα, ξεπερνούν τις υπάρχουσες αρμοδιότητες ή/και δυνατότητες και απαιτούν
ρύθμιση από την πολιτεία.
Επίσης ο κ. Αμούργης παρουσίασε το
θέμα:
«Συντελεστές ορθολογικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού» οι οποίοι βασίζονται
στους τρεις αλληλοεξαρτούμενους πόλους:
• Διδάσκοντες: Στάθμιση εκπαιδευτικών
υποχρεώσεων με συνδυασμό κριτηρίων
(πιστωτικές μονάδες διδασκόντων, αριθμός φοιτητών , κ.α.)
• Φοιτητές: Εξορθολογισμός απαιτήσεων
και υποχρεώσεων (προσαρμογή στις
ισχύουσες διεθνώς καλές πρακτικές)
• Υποδομές: Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση
αιθουσών, εργαστηρίων, κ.α.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τις διαδικασίες παρακολούθησης της
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του Δρ. Κώστα Σαββάκη

ποιότητας, την παρακολούθηση δεικτών
εκεί όπου υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα,
τα θέματα διεκδίκησης χρηματοδότησης
μέσα από αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες
και άλλα θέματα.
Τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ συμμετείχαν ενεργά και εποικοδομητικά στη συζήτηση αυτή με παρατηρήσεις και
προτάσεις. Έθεσαν επιτακτικά το θέμα της
καθυστέρησης των εξωτερικών αξιολογήσεων των Τμημάτων. Πράγματι, έχουν
ολοκληρωθεί μόλις δύο εξωτερικές αξιο-

Η ΜΟΔΙΠ προγραμματίζει για το αμέσως
προσεχές διάστημα εξειδίκευση συγκεκριμένων δράσεων, σύμφωνα με τον γενικότερο προγραμματισμό της και με τα
αποτελέσματα της παραπάνω συνάντησης.

Ο πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης
Καθηγητής Κώστας Σαββάκης
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών υποθέσεων

λογήσεις (η τρίτη είναι σε εξέλιξη), παρά το
γεγονός ότι το ΤΕΙ Κρήτης ήταν από τα
πρώτα Ιδρύματα που ολοκλήρωσαν και
υπέβαλαν τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της πλειοψηφίας των τμημάτων του.
Εγκαίρως έχει υποβληθεί και η προκαταρτική έκθεση εσωτερικής αξιόλογης του
ιδρύματος. Ετέθησαν επίσης γενικότερα ζητήματα λειτουργίας των ΤΕΙ σχετικά με την
αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα.
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