
 

 

 

Παράρτημα Α8 

Πρακτικό ΜΟΔΙΠ 

Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΜΣ  

«ΜΑ in Art Law and Arts Management» 

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ακολουθώντας το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας, πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘ΜΑ in Art 

Law and Arts Management’, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιακό 

Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, 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 ‘ΜΑ in Art Law and Arts Management’ της Σχολής Ανθρωπιστικών, 

Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2012 και διανύει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 

2022-2023, το ενδέκατο έτος λειτουργίας του. 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο δίκαιο της τέχνης και τη 

διαχείρισή της, με σκοπό να διερευνηθεί και να εμπεδωθεί η λειτουργική αλληλεξάρτηση τέχνης – δικαίου – 

διαχείρισης-οικονομίας. Στόχος του είναι να καλύψει τις ειδικότερες ανάγκες των πτυχιούχων ΑΕΙ στο πεδίο αυτό. 

Έμφαση δίνεται στους νομικούς, οικονομικούς και πολιτικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και στις 

αντίστοιχες λύσεις που δίδονται νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο 

σε σχέση με τη δημιουργία έργων τέχνης, την εμπορική τους εκμετάλλευση, την προστασία των δικαιωμάτων που 

δημιουργούνται, τη λειτουργία των σχετικών αγορών, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε ευρωπαϊκό, 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, την προστασία των παρανόμως κτηθέντων έργων τέχνης, καθώς και εν γένει της 

πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το ΠΜΣ, μέχρι σήμερα, αξιολογείται θετικά από την ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς φαίνεται να παρέχει καινοτόμα εκπαίδευση 

μεταπτυχιακού επιπέδου στις παραπάνω ενότητες και λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

και τις ανάγκες των φοιτητών και στη διαμόρφωση αξιόλογου μαθησιακού περιβάλλοντος. 

 

Θετικά Σημεία 

- Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα που συνδέει την αλληλεπίδραση του Δικαίου της Τέχνης με την οικονομία και 

το Arts Management και οδηγεί στην απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών και πολιτισμικών γνώσεων 
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για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις 

και εταιρίες που έχουν ως κύριο ή παρεμφερές αντικείμενό τους την εμπορική εκμετάλλευση έργων τέχνης, σε 

μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές, δικηγορικά γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την 

οικονομία, δημιουργία, διακίνηση, νομική προστασία, εξακρίβωση της αυθεντικότητας και διεκδίκηση πάσης 

φύσεως και μορφής έργων τέχνης. 

-Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου κάτι που αποδεικνύεται από το αποδεδειγμένα υψηλό 

ενδιαφέρον Ελλήνων και αλλοδαπών αποφοίτων για εγγραφή στο Πρόγραμμα αλλά και από τις πολλές χορηγίες 

που εξακολουθεί να έχει από επιχειρήσεις και φορείς. 

-Αξιοσημείωτη είναι η αποδοχή των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. από την αγορά εργασίας. Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. ήδη 

στελεχώνουν δικηγορικά γραφεία, επιχειρήσεις και οργανισμούς και η καινοτομία και τα αποτελέσματα της 

επιστημονικής έρευνας που υλοποιούνται διαχέονται στον παραγωγικό ιστό. 

-Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα καθιστά τη Σχολή και το ΠΜΣ ειδικότερα εξωστρεφές και 

ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας το πλεονέκτημα προσέλκυσης διδασκόντων υψηλού ακαδημαϊκού 

κύρους από το εξωτερικό. 

-Η Σχολή διαθέτει εκπαιδευτικά πρότυπα υψηλού επιπέδου, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω των αυστηρών 

διαδικασιών επιλογής φοιτητών, τη διαρκή αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων και των διδασκόντων, τη 

συνεχή ανανέωση και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την άριστη ακαδημαϊκή υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται και στην σε υψηλότατο βαθμό ικανοποίηση των 

φοιτητών αναφορικά με τη διδασκαλία, την προσωποποιημένη φροντίδα στις ακαδημαϊκές ανάγκες τους και τη 

σταδιοδρομία τους. 

-Η Σχολή διαθέτει επίσης αξιόλογο ερευνητικό έργο, το οποίο αποτυπώνεται στον μεγάλο, αναλογικά με το μέγεθος 

και την ηλικία της Σχολής, αριθμό δημοσιεύσεων σε υψηλής ποιότητας περιοδικά και τις συμμετοχές σε προτάσεις 

και ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι καθηγητές και οι λέκτορες της Σχολής, μαζί με τους 

ακαδημαϊκούς συνεργάτες, αποτελούν μια νεαρή δυναμική ομάδα με προοπτικές ανάπτυξης διεπιστημονικών 

ερευνητικών θυλάκων αριστείας στο Ίδρυμα. 

- Ακολουθεί διαδικασίες αξιολόγησης από τους φοιτητές  τόσο  του μαθήματος και του διδάσκοντος ανά εξάμηνο 

όσο και του συνολικού προγράμματος στο τέλος της φοίτησης. Οι φοιτητές αξιολογούν τους διδάσκοντες και το 

περιεχόμενο εκάστου μαθήματος του Προγράμματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η ΕΘΑΑΕ και τις 

αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με 

ευθύνη του Διευθυντή του Προγράμματος. Η σύνοψη των αποτελεσμάτων συζητείται από την Π.Γ.Σ., με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος. 

- Πραγματοποιείται διαρκής ανανέωση του υλικού και της δομής των μαθημάτων ώστε το διδακτικό υλικό και η 

διδακτέα ύλη να είναι επικαιροποιημένα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των φοιτητών και των 

πραγματικών συνθηκών της αγοράς.  

-Η ύπαρξη ιστοχώρου του ΠΜΣ με πληρότητα, σαφήνεια και αντικειμενικότητα πληροφοριών. Το Πρόγραμμα 

Σπουδών δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με τον Οδηγό́ Σπουδών και το ΦΕΚ 

του προγράμματος που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους φοιτητές του Τμήματος. 
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-Η επαγγελματική πορεία όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΠΜΣ παρακολουθείται από το 

Γραφείο Σταδιοδρομίας μέσω αποστολής φόρμας συμπλήρωσης επαγγελματικής πορείας. 

-Υπάρχει ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, 

γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

-Στα πλαίσια όλων των μαθήματων χρησιμοποιούνται πολλαπλά εκπαιδευτικά μέσα, όπως η πρακτική εφαρμογή 

της θεωρίας μέσω πρακτικών ασκήσεων, εικονικών δικών και άλλων δραστηριοτήτων (problem questions, project 

plans, case studies) κλπ. 

-Οι διδάσκοντες και το επιστημονικό προσωπικό του ΠΜΣ οργανώνουν και συντονίζουν την ύλη των μαθημάτων 

ώστε το κάθε μάθημα να καλύπτει διαφορετικό επιστημονικό πεδίο και να αποφεύγεται η επικάλυψη της ύλης 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της διδακτέας ύλης και 

του γνωστικού αντικειμένου και αποφεύγονται τα κενά ύλης. Η έκταση της ύλης των μαθημάτων ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού ΠΜΣ. 

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

Αξιολόγησης, κυρίως μέσω εξετάσεων αλλά και μέσω εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια των 

εξαμήνων.  

-Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών, καθώς ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των 

φοιτητών διασφαλίζει το αδιάβλητο, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια. Αποδεδειγμένες ειδικές περιπτώσεις 

φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους φοιτητές να ζητήσουν 

αναθεώρηση του βαθμού τους. Με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ ορίζεται νέος βαθμολογητής. 

-Η διαφάνεια στην ανάθεση, έλεγχο και εξέταση διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, το περιεχόμενο κάθε 

διπλωματικής εργασίας ελέγχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για λογοκλοπή με τη χρήση ειδικού λογισμικού. 

- Το ΠΜΣ έχει οικονομική αυτοτέλεια μέσω των διδάκτρων που παραμένουν προσιτά. 

-Προβλέπεται σαφής διαδικασία αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής φοιτητών βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. 

-Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού: 1. Μνημόνιο Συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, 2. Μνημόνιο Συνεργασίας με το European Patent Office και το ΕU Intellectual 

Property Office (προγραμμα « Pan-European Seal traineeship programme»), 3. Μνημόνιο Συνεργασίας με τη World 

Federation of Consuls (FICAC). 

 

Αρνητικά Σημεία 

1. Δεν υφίσταται ακόμη οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων. 

2. Η μη αποτύπωση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων στην ετήσια έκθεση του ΠΜΣ. 

3. Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές μέσω του Π.Σ. της ΜΟΔΙΠ στο σύνολο των 

μαθημάτων (3 στο εαρινό και 4 στο χειμερινό). 
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Προτεινόμενες προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες 

1.Η τυποποίηση των διαδικασιών ελέγχου της λειτουργίας του προγράμματος. 

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

προγράμματος. 

3.Η αποτύπωση στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης των τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχου λειτουργίας και 

ανταπόκρισης του ΠΜΣ στους στόχους του. 

4.Η αποτύπωση στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης της διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων / βαθμολόγησης των 

φοιτητών καθώς και στον τρόπο συμμετοχής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη 

λήψη αποφάσεων. 

5. Πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ για να βελτιωθεί η αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή καθώς και διοικητικού 

προσωπικού για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

6. Η δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του προγράμματος. 

7.Η αναζήτηση τρόπων προσέλκυσης περισσότερων αλλοδαπών φοιτητών, καθηγητών αλλά και διεθνών 

συνεργασιών στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της διεθνοποίησης.  

 

Εκ μέρους της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
 
Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ  
Μακρίδου Καλλιόπη 

Η Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ  
Τσαντούκα Μαρία 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                       

5 

   

   

 


		2022-12-14T11:34:52+0200
	Kalliopi Makridou


		2022-12-14T12:24:30+0200
	MARIA TSANTOUKA




