Εισήγηση ΜΟΔΙΠ για Διεργασία 8: Διεθνείς αξιολογήσεις – Κατατάξεις (Rankings)
Αντικείμενο Διεργασίας
Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη
Διασφάλιση Ποιότητας της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος,
προβαίνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, στην παρακολούθηση της
διεθνούς αξιολόγησης‐κατάταξης του Ιδρύματος και στην ανάληψη δράσεων, οι οποίες
αποβλέπουν στη βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Δεδομένα εισόδου
Ως δεδομένα εισόδου χρησιμοποιήθηκαν:
1. Προεπισκόπηση συστημάτων διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων, που προκύπτει
είτε από πρωτοβουλία συμμετοχής του ίδιου του Πανεπιστημίου Πατρών, είτε από
πρόσκληση των ίδιων των διεθνών φορέων αξιολόγησης.
2. Αποτελέσματα διεθνών αξιολογήσεων‐κατατάξεων του Πανεπιστημίου Πατρών από
διεθνείς φορείς αξιολόγησης, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.upatras.gr/el/node/7404).

Ιδρυματικές διαδικασίες
1. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ΔΣ) προβαίνει σε προεπισκόπηση και αξιολόγηση των
συστημάτων διεθνούς κατάταξης των Πανεπιστημίων (Rankings).
2. Το Τμήμα ΔΣ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ υποβάλλουν εισήγηση αναφορικά με τη
συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στον αρμόδιο αντιπρύτανη (ακαδημαϊκών).
Η εισήγηση συντάσσεται βάση της επιθυμίας του Ιδρύματος για συμμετοχή σε όλα
τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης/κατάταξης σε παγκόσμιο
επίπεδο (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία) με απώτερο στόχο την αξιολόγηση του έργου του
Ιδρύματος από συστήματα με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια,
αποφασίζεται η συμμετοχή ή μη του Πανεπιστημίου Πατρών τόσο στα συστήματα
κατατάξεων που ήδη συμμετέχει παραδοσιακά όσο και σε νέα.
3. Το Τμήμα ΔΣ ανανεώνει ή πραγματοποιεί νέα εγγραφή στα επιλεγμένα συστήματα
διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων, αποκωδικοποιεί τα απαιτούμενα στοιχεία και
ενημερώνει αρμοδίως τη ΜΟΔΙΠ.
4. Η ΜΟΔΙΠ με τη σειρά της, συλλέγει τα απαιτούμενα στοιχεία ‐ από το
Πληροφοριακό Σύστημα διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣΔΙΠ) της ΜΟΔΙΠ, το ΟΠΕΣΠ ή
άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Πατρών – και τα αποστέλλει
στο Τμήμα ΔΣ το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες
πλατφόρμες κατατάξεων ενημερώνοντας τα εμπλεκόμενα μέρη για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
5. Το Τμήμα ΔΣ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα κατάταξης από τους διεθνείς φορείς
αξιολόγησης, ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη και προβαίνει στην ανάρτησή τους
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el/node/7404).

6. Το Τμήμα ΔΣ συντάσσει έκθεση συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των
διεθνών αξιολογήσεων ‐ κατατάξεων την οποία υποβάλλει στον αρμόδιο
αντιπρύτανη (ακαδημαϊκών) με σκοπό την αξιοποίησή της και την έκδοση
συμπερασμάτων.
7. Ο αρμόδιος αντιπρύτανης (ακαδημαϊκών) σε συνεργασία με τη Διοίκηση του
Ιδρύματος, το Τμήμα ΔΣ και τη ΜΟΔΙΠ συντάσσουν τη στοχοθεσία και προτάσεις για
βελτιωτικές δράσεις ως προς τη θέση του Ιδρύματος στις διεθνείς αξιολογήσεις‐
κατατάξεις.

Δεδομένα εξόδου Συλλογής Δεδομένων Ποιότητας
Εκθέσεις ανάλυσης των αποτελεσμάτων των διεθνών κατατάξεων – αξιολογήσεων, όπως
δημοσιεύονται ετησίως με Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
Η παρουσία του ΠΠ στις διεθνείς κατατάξεις (Ιούνιος 2018)
(http://www.upatras.gr/el/node/7682)
Η παρουσία του ΠΠ στις διεθνείς κατατάξεις (Νοέμβριος 2017)
(https://www.upatras.gr/el/node/7206)

