
 

 

 

 

Παράρτημα Α8 

Πρακτικό ΜΟΔΙΠ 

Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΜΣ  

«Διεθνής Ευρωπαϊκή Οικονομική» 

 

Η ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ακολουθώντας το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, 

πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής και 

Ευρωπαϊκή Οικονομική, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης έτσι ώστε, μέσω της παρακολούθησης και των 

ενδεχόμενων διορθώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή 

βελτίωσή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε από 

το εν λόγω ΠΜΣ,  η ΜΟΔΙΠ προχώρησε στη σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

Κατάσταση Ευρημάτων 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 

σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 

λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2016 και διανύει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 2022-2023, το 7o έτος λειτουργίας του. 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη 

και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάλυση, ερμηνεία  και ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των 

πλευρών του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος που τις διέπουν σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Βασικός του στόχος είναι  η κατάκτηση από την πλευρά των μεταπτυχιακών φοιτητών του όλων εκείνων των 

εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να ερμηνεύσουν τις επιμέρους πτυχές της 

παγκόσμιας οικονομίας και να θεραπεύσουν το προκύπτοντα ζητήματα και επιπλέον η δημιουργία μιας 

«δεξαμενής» νέων επιστημόνων μέσα από την οποία το ίδιο το τμήμα θα αντλήσει τους μελλοντικούς συνεργάτες 

του που θα συμπράξουν στο ερευνητικό του έργο και στις διεθνείς συνεργασίες του. Για το λόγο αυτό, το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν κτήμα τους ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο 

αλλά και για ακαδημαϊκή καριέρα. 

Το ΠΜΣ, μέχρι σήμερα, αξιολογείται θετικά από την ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς φαίνεται να λειτουργεί με τρόπο που 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των φοιτητών, στη διαμόρφωση αξιόλογου μαθησιακού 

περιβάλλοντος, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κ.λ.π. 
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Θετικά Σημεία 

- Η ένταξη στο πρόγραμμα 3ου εξαμήνου προπαρασκευαστικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το εξάμηνο 

αποτελεί προστάδιο της σύνταξης διπλωματικής και επιτρέπει στους φοιτητές να εντοπίσουν και διεισδύσουν 

σε βάθος σε μια θεματολογία/προβληματισμό που θα αποτελέσει ουσιαστικά και το αντικείμενο των 

μεταπτυχιακών διατριβών τους. 

- Η απαίτηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του 3ου εξαμήνου για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας. 

- Η ελάχιστη επικάλυψη της ύλης μεταξύ των μαθημάτων. Η επικάλυψη αυτή είναι στοχευμένη για εμπέδωση 

συγκεκριμένου θεματικού περιεχομένου. 

- Ο μικρός αριθμός φοιτητών που κάθε φορά γίνονται αποδεκτοί από το πρόγραμμα 

- Το γεγονός ότι το ΠΜΣ είναι δωρεάν, κάτι που το καθιστά ελκυστικό ιδιαίτερα για όλους εκείνους που δεν 

έχουν την οικονομική ευχέρεια να καταβάλουν δίδακτρα  

- Η υιοθέτηση πολλαπλών τρόπων διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων στο πλαίσιο της Φοιτητο-κεντρικής 

Μάθησης και Αξιολόγησης σε συνδυασμό με την ανατροφοδότηση, τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης κ.α. 

- Η διαφάνεια των διαδικασιών κατά την επιλογή των εισακτέων φοιτητών. 

- Η διαφάνεια στην ανάθεση, έλεγχο και εξέταση των διπλωματικών εργασιών. 

- Η πραγματοποίηση ειδικών διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες, στελέχη μεγάλων οργανισμών κτλ 

 

Αρνητικά Σημεία 

- Η ανάγκη για διαρκή και κατάλληλα στελεχωμένη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ 

 

Προτεινόμενες προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες 

1. Η τυποποίηση της διαδικασίας και η εφαρμογή  συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων του 

προγράμματος. 

2. Η αναζήτηση πόρων πέραν των εφάπαξ τελών που καταβάλουν οι φοιτητές προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αφοσίωση των φοιτητών στο ΠΜΣ και η ενεργός συμμετοχή τους σε δράσεις του, ερευνητικά προγράμματα κτλ.  

3. Η ενημέρωση-επικαιροποίηση του Ιστοχώρου του ΠΜΣ και η ενσωμάτωση αγγλικής έκδοσης σε αυτόν.  

4. Η επιδίωξη συνεργασιών με Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού 

5. Η επιδίωξη συμμετοχής του συνόλου των μαθημάτων και διδασκόντων στην αξιολόγησή τους από τους 

φοιτητές. 

 
Εκ μέρους της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

  
Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ 
Μακρίδου Καλλιόπη 

 
Η Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ 
Τσαντούκα Μαρία 
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