
 

 

 

Παράρτημα Α8 

Πρακτικό ΜΟΔΙΠ 

Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΜΣ  

«ΠΜΣ Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση/  

LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation/» 

 

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

ποιότητας, πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνικό 

και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση/ LLM in Transnational and 

European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation”, 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 “Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, 

Διαιτησία/Διαμεσολάβηση/ LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, 

Arbitration/Mediation”, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών σχεδιάστηκε σύμφωνα 

με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 

2012-2013 και διανύει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 2022-2023, το ενδέκατο έτος λειτουργίας του. 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο επιλεγμένες ενότητες του Διεθνικού και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σε 

συναρμογή με τη συνεργατική εξωχωρικότητα του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου. Οι παραπάνω 

πυλώνες του Π.Μ.Σ συναπαρτίζουν το ουσιαστικό δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και συμπληρώνονται - διδακτικά 

και ερευνητικά - με το κρίσιμο δικονομικό πλαίσιο που, κατά κανόνα, διέπει την επίλυση των διαφορών που 

ανακύπτουν στις διεθνείς συναλλαγές, δηλαδή τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση. Στόχος του είναι να καλύψει τις 

ειδικότερες ανάγκες των πτυχιούχων ΑΕΙ στο πεδίο αυτό. 

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

μεταπτυχιακού επιπέδου στo Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, στο Τραπεζικό Δίκαιο, στη Διαιτησία 

και στη Διαμεσολάβηση και λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των 

φοιτητών και στη διαμόρφωση αξιόλογου μαθησιακού περιβάλλοντος. 

 

 



                       

2 

Θετικά Σημεία 

- Tο Π.Μ.Σ. έχει να επιδείξει υψηλούς δείκτες ανταπόκρισης στις κοινωνικές απαιτήσεις, κάτι που αποδεικνύεται 

από: ➢ Το αποδεδειγμένα υψηλό ενδιαφέρον Ελλήνων και αλλοδαπών αποφοίτων για εγγραφή στο Πρόγραμμα, 

το οποίο είναι το δημοφιλέστερο Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ➢ 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 συνεργασία του Π.Μ.Σ. με φορείς διεθνούς ακτινοβολίας (International Chamber of 

Commerce, International Centre for Dispute Resolution, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, Europol, 

Eurojust, ‘Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δικηγορικοί σύλλογοι της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής κ.α.), ➢ οι διατηρούμενες, ακόμα και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, χορηγίες 

από επιχειρήσεις και φορείς. 

- Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών. Το Πρόγραμμα υπόκειται σε 

διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης κατά τους όρους του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α’189). 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. Η διοργάνωση 

τακτικών «ανεπίσημων» συναντήσεων του Επιστημονικού Υπεύθυνου των νομικών ΠΜΣ με τους φοιτητές εν 

συνόλω, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους τελευταίους να υποβάλουν ενδεχόμενες παρατηρήσεις και 

προβληματισμούς τους υπό «εξωπανεπιστημιακές» συνθήκες συνιστά μία καλή πρακτική του προγράμματος. Το 

Πρόγραμμα αναθεωρείται εκτάκτως και τακτικώς κατά τη λήξη της νόμιμης διάρκειας λειτουργίας του. 

- Η επαγγελματική πορεία των αποφοίτων παρακολουθείται από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΙΠΑΕ (Career’s 

Office) μέσω αποστολής φόρμας συμπλήρωσης επαγγελματικής πορείας. 

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

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

ύλης από μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατ’ 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. 

-Εφαρμόζονται πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών, όπως γραπτές εξετάσεις, εκπόνηση γραπτών 

εργασιών ή συνδυασμός των ανωτέρω. 

- 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. Στις 

γραπτές εξετάσεις οι φοιτητές παραδίδουν το γραπτό τους στον επιτηρητή/επιστημονικό προσωπικό με καλυμμένο 

το όνομά τους με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι προφορικές εξετάσεις 

μαγνητοσκοπούνται για διάστημα 14 ημερών κατόπιν ρητής συναίνεσης του διδάσκοντος και των φοιτητών σε 

περίπτωση αιτήματος αναβαθμολόγησης. Επιπλέον, τόσο οι προφορικές, όσο και οι γραπτές εξετάσεις του ΠΜΣ, 

καθώς και οι γραπτές εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας zoom επιτηρούνται από το επιστημονικό προσωπικό του 
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ΠΜΣ. Οι εργασίες εξαμήνου (courseworks), καθώς και οι γραπτές εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας zoom ελέγχονται 

από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για λογοκλοπή. Επιπλέον, οι εργασίες (courseworks)των φοιτητών υποβάλονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα elearn και στη συνέχεια προωθούνται ανώνυμα στους διδάσκοντες για αξιολόγηση. 

- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς ο φοιτητής μπορεί να απευθύνει αίτημα 

αναβαθμολόγησης προς την Π.Γ.Σ. της Σχολής. Η Π.Γ.Σ. της Σχολής ορίζει αναβαθμολογητή εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. 

- Η διαφάνεια στην ανάθεση, έλεγχο και εξέταση διπλωματικών εργασιών με ξεκάθαρη διαδικασία για όλα τα 

στάδια. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες αναρτώνται υποχρεωτικά στο ψηφιακό αποθετήριο του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου, το οποίο διαχειρίζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Με τους παραπάνω τρόπους 

διασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια της ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία ελέγχεται από 

τη Γραμματεία του ΠΜΣ για λογοκλοπή. 

-Το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτείται και συνεπώς δεν επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ. 

-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. 

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

-Η αποκλειστική διδασκαλία στα αγγλικά προσελκύει και ξένους φοιτητές ενώ το καθιστά πιο ελκυστικό για Έλληνες 

φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό. 

-Προσελκύει ως διδάσκοντες, επιστήμονες υψηλού κύρους τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. 

Ειδικότερα, 8 από 11 διδάσκοντες του ΠΜΣ κατά το κρίσιμο ακαδημαϊκό έτος της αξιολόγησης προήλθαν από 

ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος). 

- Συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, υπάρχουν Μνημόνια Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της 

Χαϊδελβέργης, με το European Patent Office και το ΕU Intellectual Property Office (πρόγραμμα « Pan-European Seal 

traineeship programme») και 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 7 στο χειμερινό και 3 στο εαρινό). 

 

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. 
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4.Η αποτύπωση στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης της διαδικασίας 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 
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