Πρόταση της ΑΔΙΠ
ΕΣΠΑ 2014-2020
Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Άξονας προτεραιότητας
• 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος».

Επενδυτική προτεραιότητα
• 10.2 - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια και σε ισοδύναμη με αυτήν
εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και
επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα.

Ειδικός στόχος
• Ειδικός στόχος i: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και
ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Διαδικασία υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020

Ιούλιος-Οκτώβριος 2014: Διαρκής διαπραγμάτευση της ΑΔΙΠ
με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ.
Το νέο πρόγραμμα υπό την εποπτεία δύο Υπουργείων: Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπεται να:
•

χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 2 δις € εκ των οποίων περίπου 800 εκ. € θα
διατεθούν για τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ποσό
αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με το ποσό των 2,3 δις € που διαχειρίστηκε το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην προγραμματική περίοδο 2007-2013.

•

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις με έμφαση στην προώθηση μέτρων αντιμετώπισης
της ανεργίας, καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού συστήματος και σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την
αγορά εργασίας.

•

Είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δράσεις οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στην
προγραμματική περίοδο 2007-2013 υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν
νέες καινοτόμες δράσεις.

Διαδικασία υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020
• 4/11/ 2014: Υποβολή της πρότασης της ΑΔΙΠ στην Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ συνολικού
προϋπολογισμού 7,1 εκ €, ήτοι μειωμένος κατά 50% σε σχέση με τον εγκριθέντα
προϋπολογισμό της προγραμματικής περιόδου 2007 (2010) – 2013 (2015).

• 17/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020“ με σαφή αναφορά (σελ. 247-250) στον Ειδικό στόχο i του
ρόλου των ΜΟΔΙΠ και της Α.ΔΙ.Π.
 Δράσεις υποστήριξης φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών.
 Δράσεις αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ/Α.ΔΙ.Π.).
Συνολικός Προϋπολογισμός: 75,5 εκ €
Αρχικός προϋπολογισμός ΑΔΙΠ-ΜΟΔΙΠ: 12 εκ €

Διαδικασία υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020
• 7/5/2015: Υποβολή της πρότασης της Α.ΔΙ.Π. σε απάντηση της εγκυκλίου
(28/4/15) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων για
την εξειδίκευση του Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
• 1/6/2016: Ένταξη της πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Α.ΔΙ.Π ως πρόγραμμα γέφυρα.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 300,000 €
Διάρκεια Πράξης: 21/12/2015 – 20/11/2016

Πράξη: «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)»
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:
• Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για την
εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων

Ειδικότερα η προτεινόμενη Πράξη έχει ως στόχο:
α) την ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ,
β) την προετοιμασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών καθώς και των
εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ και
γ) την επιστημονική επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων ποιότητας

Παραδοτέα Πράξης:
• Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης Ιδρυμάτων
• Υλικό Πιστοποίησης
• Δεδομένα ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πράξη: «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)»

• 29/07/2016: Υποβολή πρότασης προς την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας για την έκδοση πρόσκλησης
«Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) συνολικού
προϋπολογισμού 5.103.375 €

Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π. κατά το Ν.4009/2011
Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση
υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:
α) επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί κριτήρια, δείκτες και
πρότυπα κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται
από τα Α.Ε.Ι., με βάση και τις διεθνείς πρακτικές και ιδίως
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) συλλέγει από τα επί μέρους Ιδρύματα και αναλύει τα
αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στοιχεία
και
γ) εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση σχετικών μελετών και
ερευνών.

1. Αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας
Η Αρχή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:
i) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των
Α.Ε.Ι. (ΜΟΔΙΠ).
ii) των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια
βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και
συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, καθώς και στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους
και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση.

1. Αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας
Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή:
α) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί
εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο
πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

β) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης
και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις
Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των Α.Ε.Ι.,
γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους μονάδες τους στο
σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και
πιστοποίησης,
δ) διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή
αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς και
ε) μπορεί να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την
πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών.

2. Κριτήρια πιστοποίησης
Διαμόρφωση πρόσθετων κριτηρίων για τα
προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση
νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα
σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις
εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων
επαγγελματικών κλάδων. Για το σκοπό αυτό η Αρχή
συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές
ενώσεις και επιμελητήρια.

3. Κέντρα Αριστείας
Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων
πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι.,
θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην
ανώτατη εκπαίδευση.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση της Α.ΔΙ.Π. και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα
κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και η
διαδικασία ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας.

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ – 2014
(2016) – 2020 (2023)
• H Πράξη για την εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ως στόχο:
α) Την πιστοποίηση ποιότητας 1250 Προγραμμάτων Σπουδών
(Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών) και την πιστοποίηση των εσωτερικών
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των 36 ΑΕΙ σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου.
β) Την επιστημονική υποστήριξη των πιστοποιήσεων με απασχόληση έως 8
εξωτερικών συνεργατών, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία, ανάλυση
και αναφορά των δεδομένων της κάθε πιστοποίησης, τη συγκριτική
αξιολόγηση, στατιστική επεξεργασία και παραγωγή συμπερασμάτων και
συστάσεων.
γ) Την επιχειρησιακή λειτουργία της ΑΔΙΠ για την εκπλήρωση της
αποστολής της.

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ – 2014
(2016) – 2020 (2023)
δ) Την επιμόρφωση και μεταφορά τεχνογνωσίας των μελών και
στελεχών της ΑΔΙΠ. Η τεχνογνωσία αφορά στα αντικείμενα
Διασφάλισης Ποιότητας, Αξιολόγησης, Πιστοποίησης και λοιπών
συναφών με τους σκοπούς της ΑΔΙΠ.
ε) Την πιστοποίηση της ΑΔΙΠ από την ENQA. Επιθεώρηση και
επαναπιστοποίηση της ΑΔΙΠ ως πλήρες μέλος της ENQA και του
Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (European Quality Assurance Register for Higher
Education- EQAR). Φορέας πιστοποίησης είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European
Association for Quality Assurance in Higher Education- ENQA.

Στόχος
• Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από
μια διαδικασία πιστοποίησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
έργου του κάθε Ιδρύματος. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης
υποστηρίζεται το έργο της Α.ΔΙ.Π., η οποία έχει την εποπτεία των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αναφορικά
με τη διδακτική, ερευνητική, ακαδημαϊκή και διοικητική τους
λειτουργία.
• Απώτερος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του έργου της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η λειτουργία των Ιδρυμάτων με
κριτήρια ποιότητας σε όλους τους τομείς, ως υποχρέωση
λογοδοσίας των ΑΕΙ προς το κοινωνικό σύνολο, το οποίο
υπηρετούν.

Ωριμότητα
• Ο βαθμός ωριμότητας της πρότασης είναι 100% λόγω της
εμπειρίας της Αρχής και του έργου που έχει επιτελέσει κατά τη
χρηματοδοτούμενη περίοδο 2010- 2014 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013 (2015), το οποίο αποτυπώνεται ως ακολούθως:
 Ολοκλήρωση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης 390 Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, και
συντονισμός του έργου άνω των 1580 εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων καθηγητών ΑΕΙ του εξωτερικού.
 Σύνταξη του Μητρώου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της
Α.ΔΙ.Π., το οποίο περιλαμβάνει 6.000 Επιστήμονες
(καθηγητές, ερευνητές κ.λπ.) του εξωτερικού.

Ωριμότητα

 Συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, για τον
καθορισμό δεικτών ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και
σύνταξη μελετών με βάση:
(i) τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων,
(ii) τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων
(iii) τις Ιδρυματικές Εκθέσεις των ΑΕΙ, που συντάσσονται από τις ΜΟΔΙΠ
(iv) τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων

Ωριμότητα
Συντάχθηκε:
 Σχέδιο για την Αξιολόγηση Ιδρύματος και την Πιστοποίηση του
Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 Ανάλυση Γενικών Κριτηρίων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.
 Σχέδιο Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος
Σπουδών.

Έχει προγραμματιστεί η έναρξη:
 Ενημέρωσης των Ιδρυμάτων και
 Διαδικασιών πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και του ΕΣΔΠ.

Συνέργεια με άλλα ΕΠ ή Ταμεία
Είναι προφανές ότι η βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, συνολικά, των ΑΕΙ θα έχει
ευεργετικές επιπτώσεις και αποτελέσματα και σε άλλα ΕΠ με
μεγαλύτερη συνέργεια με αυτό της «Ανταγωνιστικότητας,
Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας». Η επιτυχία του ως άνω ΕΠ
ενισχύεται σημαντικά από καταρτισμένους και υψηλού επιπέδου
φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους
διδάκτορες και μετα-διδάκτορες ερευνητές.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ –
ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ειδικότερα:
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στόχος της δράσης είναι η πιστοποίηση:
 της ποιότητας των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ
που προβλέπονται από το νόμο και
 των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης

Πρόταση ΑΔΙΠ-ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΥΡΩ
Αριθμός
πιστοπ.

Κόστος ανά
πιστοπ.

• Αποτελεί το κύριο πακέτο εργασίας προϋπολογισμού που
αντιπροσωπεύει το 81,9% του συνολικού προϋπολογισμού.

ΕΥΡΩ

Πρόταση ΑΔΙΠ-ΕΣΠΑ 2014-2020
• Κατά την περίοδο 2016-2020 (2023) θα πιστοποιηθούν 1286 ΠΣ και
36 ΜΟΔΙΠ συνολικού προϋπολογισμού 4.149.500 € και μέσου
κόστους ανά πιστοποίηση 3.250 €
• Κατά την περίοδο 2010- 2015, αξιολογήθηκαν 400 Τμήματα και 14
Ιδρύματα με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000 € και μέσο
κόστος ανά αξιολόγηση 9.000 €
• Το μειωμένο κόστος στηρίζεται στην υπόθεση ότι μία επιτροπή
πιστοποίησης μπορεί να αξιολογήσει τρία (3) προγράμματα
σπουδών του ίδιου γνωστικού αντικειμένου κατά μέσο όρο. Για
να επιτευχθεί η παραπάνω οικονομία κλίμακος θα ληφθούν
ειδικά οργανωτικά και υποστηρικτικά μέτρα.

Πρόταση ΑΔΙΠ-ΕΣΠΑ 2014-2020
• Κόστος πιστοποίησης τη Α.ΔΙ.Π από την ENQA: 30.000 €

Ανάλυση κόστους αποζημίωσης μελών των Επιτροπών Εξωτερικών
Αξιολογήσεων/Πιστοποιήσεων από την Α.ΔΙ.Π.
 Αποζημίωση Προέδρου
Επιτροπών
 Αποζημίωση μελών
των Επιτροπών

5 ημέρες x 90 € = 450 €

5 ημέρες x 90 € x 4 μέλη = 1.800 €

ΣΥΝΟΛΟ: 2.250 €
Συνεπώς, οι αξιολογήσεις στο παρελθόν και οι πιστοποιήσεις στο
μέλλον βασίζονται στον “πατριωτισμό” των μελών των Επιτροπών
Αξιολόγησης/Πιστοποίησης.

Πρόταση ΑΔΙΠ-ΕΣΠΑ 2014-2020

Πράξη: «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)»

• Αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης «Υποστήριξη Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη
Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π)»
συνολικού
προϋπολογισμού 5.103.375 €
• Αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης «Υποστήριξη των
ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ»

