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ΠΡΟΣ: 
1. τους/τις ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και το σύλλογό τους 

2 .  τους/τις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ και τους/τις 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και τους συλλόγους 
τους 

 
Θέμα: «Ενημέρωση για τη συγκρότηση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του 

Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης» 

 
Σχετ.: - Άρθρο 14, Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ», όπως ισχύει, 
 - Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ 5320/τ.Β΄/27.11.2018) «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. Απ. 19574 (ΦΕΚ 4656/τ.Β΄/08.10.2021). 

 
Αγαπητοί/ές Προπτυχιακοί/ές, Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και Υποψήφιοι/ες 

Διδάκτορες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
 

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ως άνω σχετικών διατάξεων, σε κάθε 
Ακαδημαϊκό Τμήμα συνιστάται Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) για το συντονισμό 
και την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, εξωτερικής 
αξιολόγησης/πιστοποίησης των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Προγραμμάτων Σπουδών. 
 
Οι αρμοδιότητες της ΟμΕΑ είναι οι ακόλουθες: 
1) Εισηγείται για τη στοχοθεσία και την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος στη Συνέλευση 

Τμήματος. 

2) Σχεδιάζει και οργανώνει τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και 
εξωτερικής αξιολόγησης / πιστοποίησης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο. 

3) Οργανώνει και παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης 
μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές. 

4) Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων των διδασκόντων. 
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5) Ανατροφοδοτεί τα μέλη του Τμήματος (φοιτητές και διδάσκοντες) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους φοιτητές. 

6) Καταχωρεί τα δεδομένα ποιότητας στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ. 

7) Συντάσσει τις αναγκαίες προτάσεις και αναφορές που απαιτούνται για την 
εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος και την πιστοποίηση των 
προγραμμάτων σπουδών. 

8) Διαμορφώνει τα Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των παρατηρήσεων των 
αξιολογητών του Τμήματος και των πιστοποιητών των προγραμμάτων σπουδών σε 
συνεργασία με κάθε αρμόδιο. 

9) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου και την ΕΘΑΑΕ. 
Μεριμνά για την δημοσιοποίηση των εκθέσεων πιστοποίησης και αξιολόγησης του 
Τμήματος καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας από τον υπεύθυνο του 
ιστοτόπου του Τμήματος. 

 
Η ΟμΕΑ του Τμήματος συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και αποτελείται 
από: 

α) 3 μέλη ΔΕΠ, 
β) 1 μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, 
γ) 1 μέλος του Διοικητικού προσωπικού, 
δ) 1 εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών/τριών, 
ε) 1 εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και 
στ) 1 εκπρόσωπο υποψηφίων διδακτόρων 

και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους. 
 
Η θητεία των μελών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της ΟμΕΑ και των αναπληρωματικών 
τους είναι τριετής και ορίζονται κατόπιν εισήγησης του/της Προέδρου του Τμήματος. 
 
 
Η θητεία των εκπροσώπων των περιπτώσεων (δ), (ε) και (στ) της ΟμΕΑ και των 
αναπληρωματικών τους είναι ετήσια και η συγκρότηση των μελών συγκροτείται ως 
ακολούθως: 
 
Για την εκπροσώπηση των (δ) προπτυχιακών φοιτητών/τριών: 
 το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο και 

 το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς 
όλους τους/τις φοιτητές/τριες που βρισκονται σε μεγαλυτερο απο το β΄ εξαμηνο 
σπουδών και οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον ένα έτος μέχρι να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους με κριτήριο επιλογής τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου αριθμού ECTS 
ανά εξάμηνο φοίτησης. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 
 
Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του χρονικού 
διαστήματος που έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο (2) 
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εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωματικός) από τους φοιτητές/τριες που 
ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση με το ίδιο κριτήριο που αναφέρεται 
παραπάνω. 

 
Για την εκπροσώπηση των (ε) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: 
 το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο και 
 το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς 

όλους τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από 
το α΄ εξαμηνο σπουδων και με κριτηριο επιλογής τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου 
αριθμού ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 
 
Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του χρονικού 
διαστήματος που έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο (2) 
εκπρόσωποι (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους/τις φοιτητές/τριες που 
ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση με το ίδιο κριτήριο όπως παραπάνω. 

o Αν το τακτικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας στην ΟμΕΑ, 
αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. 

o Σε περίπτωση που και το αναπληρωματικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της 
θητείας, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται. 

 
Για την εκπροσώπηση των (στ) υποψηφίων διδακτόρων: 
 το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο και 

 το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται με κλήρωση μετά από ανοικτή διαδικασία 
πρόσκλησης προς όλους τους/τις υποψήφιους διδάκτορες που έχουν ολοκληρώσει το 
πρώτο έτος σπουδών και έχουν καταθέσει όλες τις προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου. 
 
Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του διαστήματός που 
έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικό 
και αναπληρωματικό) από τους φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή 
πρόσκληση. 

o Αν το τακτικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας του στην ΟμΕΑ 
αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. 

o Σε περίπτωση που και το αναπληρωματικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας, 
η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται. 

 
 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε  
 
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης (1η Νοεμβρίου 2021) και προκειμένου να συγκροτηθεί 
η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος Τμήματος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής , όπως: 
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[Α] Για την εκπροσώπηση των προπτυχιακών φοιτητών/τριών: 
 1. Ο σύλλογος των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος μας υποδείξει το 

τακτικό μέλος. 
 2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται και πληρούν τις 

προϋποθέσεις, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για το αναπληρωματικό 
μέλος. 

 3. Στη περίπτωση που ο σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών δεν υφίσταται ή δεν 
υποδείξει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται 
και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωματικός) από τους φοιτητές 
που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση. 

 
[Β] Για την εκπροσώπηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: 
 1. Ο σύλλογος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος μας υποδείξει το 

τακτικό μέλος. 
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται και πληρούν τις 

προϋποθέσεις, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για το αναπληρωματικό 
μέλος. 

3. Στη περίπτωση που ο σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών δεν υφίσταται ή δεν 
υποδείξει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται 
και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωματικός από τους φοιτητές 
που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση. 

 
[Γ] Για την εκπροσώπηση των υποψηφίων διδακτόρων: 
 1. Ο σύλλογος των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος μας υποδείξει το τακτικό 

μέλος. 
 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που ενδιαφέρονται πληρούν τις 

προϋποθέσεις, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για το αναπληρωματικό 
μέλος. 

3. Στη περίπτωση που ο σύλλογος υποψηφίων διδακτόρων δεν υφίσταται ή δεν 
υποδείξει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται 
και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωματικός από τους φοιτητές 
που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση. 

 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

  
 
 
 

 ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
Καθηγήτρια 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ: 
- Ιστοσελίδα Τμήματος 
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