
 

 

 

Παράρτημα Α8 

Πρακτικό ΜΟΔΙΠ 

Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΜΣ  

«Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική / MSc in Energy Law, Business, 

Regulation and Policy» 

 

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

ποιότητας, πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο 

της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική / MSc in Energy Law, Business, Regulation and 

Policy», 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 «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή 

Πολιτική / MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy» της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & 

Οικονομικών Επιστημών σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-16 και διανύει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 2022-2023, 

το όγδοο (8ο) έτος λειτουργίας του. 

Το ΠΜΣ προέκυψε ως αίτημα της αγοράς ενέργειας, μετά από τη διοργάνωση συναφών συνεδρίων στο ΔΙΠΑΕ, με 

στόχο να καλύψει τις ανάγκες σε στελέχη ενέργειας. Έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση της γνώσης, των τεχνικών 

και την προώθηση της έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής. 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 στην ενεργειακή πολιτική και λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

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

 

Θετικά Σημεία 

-Το ΠΜΣ προέκυψε από πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ως αίτημα της αγοράς ενέργειας μετά από τη 

διοργάνωση συναφών συνεδρίων στο ΔΙΠΑΕ, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες σε στελέχη ενέργειας. Η 

ανταπόκριση του ΠΜΣ στους στόχους που φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει, ελέγχεται ετησίως από την ΠΓΣ κατά τον 

απολογισμό του παρελθόντος ακαδημαϊκού έτους. 
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-Υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών. 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. 

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

-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. 

-Πέραν της θεωρητικής διδασκαλίας και των πρακτικών ασκήσεων προσφέρονται κι άλλες πολυάριθμες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που 

λειτουργούν υποστηρικτικά για τους φοιτητές, δημιουργώντας μια ακόμη εστία σύνδεσης της διδασκαλίας με την 

έρευνα. 

- Η διδακτέα ύλη εκάστου μαθήματος οργανώνεται και συντονίζεται από τους διδάσκοντες και το επιστημονικό 

προσωπικό του Π.Μ.Σ. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, με τρόπο ώστε να καλύπτεται πλήρως το γνωστικό 

αντικείμενο των μαθημάτων και να επικαιροποιούνται διαρκώς η διδακτέα ύλη και το διδακτικό υλικό, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του εξελισσόμενου δικαίου και της αγοράς ενέργειας, στις εκάστοτε 

εξελίξεις αλλά και στις ανάγκες των φοιτητών. 

-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 επαγγελματική πορεία όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΠΜΣ παρακολουθείται από το 

Γραφείο Σταδιοδρομίας. 

- Η έκταση της ύλης των μαθημάτων είναι ορθολογική, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη βαρύτητα εκάστου 

μαθήματος (σύμφωνα με τον οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ.) και αφετέρου το χρόνο διδασκαλίας/παραδόσεων, αλλά 

και το διαθέσιμο για τους φοιτητές χρόνο για διάβασμα και προετοιμασία. Απώτερος στόχος της διαθέσιμης ύλης 

των μαθημάτων είναι να συνεχίσει το Π.Μ.Σ. να αποτελεί ένα επιτυχημένο, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό 

στην αγορά Π.Μ.Σ.. Μέρος του πλούσιου υλικού που διατίθεται στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. είναι εξεταστέο, ενώ, 

παράλληλα, τους παρέχεται και υλικό αξιοποιήσιμο για τη συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας, αλλά και για 

τη μετέπειτα επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία. Σημειωτέον ότι, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν 

άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πλούσιο υλικό, τo Ίδρυμα έχει διασφαλίσει πρόσβαση στις σημαντικότερες 

σχετιζόμενες με το αντικείμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. ηλεκτρονικές νομικές βάσεις δεδομένων διεθνώς, προς 

αξιοποίησή τους από τους φοιτητές. 

-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. 
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-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 τηρείται το σύστημα της ανωνυμίας, ήτοι κατά τη 

γραπτή εξέταση και την υποβολή των εργασιών οι φοιτητές δεν αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους επάνω στο 

γραπτό τους, αλλά το (μοναδικό) αριθμό μητρώου τους. Παράλληλα, κατά τις προφορικές εξετάσεις που 

λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά (μέσω zoom), είναι παρόντες τόσο οι φοιτητές και οι αξιολογητές (διδάσκοντες), όσο 

και το επιστημονικό προσωπικό του ΠΜΣ, ενώ η διαδικασία της εξέτασης μαγνητοσκοπείται [κατόπιν ρητής 

συναίνεσης που δίδουν οι φοιτητές και οι αξιολογητές (διδάσκοντες)] και τηρείται σε αρχείο για διάστημα 14 

ημερών, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμο σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων αναβαθμολόγησης ή αντιρρήσεων 

εκ μέρους των φοιτητών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που, φοιτητής του Π.Μ.Σ. αμφισβητεί τη βαθμολογία που 

έλαβε σε συγκεκριμένο μάθημα, έχει το δικαίωμα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση της 

βαθμολογίας 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 του φοιτητή. 

-Επιπλέον, οι φοιτητές αξιολογούν το κάθε μάθημα στο σύνολό του, μετά την ολοκλήρωσή του, με συγκεκριμένη 

φόρμα που τους δίδεται και συμπληρώνουν ανώνυμα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οργανώνονται διά ζώσης 

συναντήσεις των φοιτητών με το επιστημονικό προσωπικό, κατά τις οποίες οι φοιτητές αξιολογούν συνολικά την 

εκπαιδευτική (η οποία περιλαμβάνει και την εξεταστική) διαδικασία και υποβάλλουν πιθανούς προβληματισμούς 

τους, οι οποίου λαμβάνονται υπόψη με σκοπό τη βελτίωση αυτής.   

-Η διαφάνεια στην ανάθεση, έλεγχο και εξέταση διπλωματικών εργασιών. Όλοι οι φοιτητές έχουν κοινή 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της μεταπτυχιακής τους εργασίας, δίχως παρεκκλίσεις. 

-Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία, όπως είναι η καθολική κάλυψη 

του θέματος/ ερευνητικού αντικειμένου της εργασίας, η προσδοκώμενη επιστημονική συμβολή και τα 

διαφαινόμενα στοιχεία πρωτοτυπίας ως προς την προσέγγιση του υπό διερεύνηση αντικειμένου, ο ορθός τρόπος 

παραπομπών (references), η χρήση και παραπομπή σε επαρκή βιβλιογραφία, η ανταποκρινόμενη σε ακαδημαϊκές 

οδηγίας παρουσίαση της βιβλιογραφίας, το ελάχιστο επιτρεπτέο ποσοστό λογοκλοπής, η τήρηση του 

προβλεπόμενου επιτρεπτού ορίου λέξεων, η λογική δομή, η επιστημονική γλώσσα και ο τρόπος έκφρασης κ.α. 

-Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 

-Η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξασφαλίζεται από έγκαιρο προγραμματισμό καθώς 

πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους εκπονείται ο συνολικός και ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΠΜΣ, με σκοπό 

το ποσό των εσόδων (οικονομική συμμετοχή των φοιτητών) να υπερβαίνει το ποσό των εξόδων (δαπανών) του 

Π.Μ.Σ.. 

-Η διαφάνεια των διαδικασιών κατά την επιλογή των εισακτέων φοιτητών. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

επιλογής των φοιτητών διασφαλίζεται πλήρως, καθώς οι εισερχόμενες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

εγγραφής στο ΠΜΣ, αφενός, αποστέλλονται σε Τμήμα του ΔΙΠΑΕ («Admissions Department») που ασχολείται 

συγκεκριμένα με το εν λόγω ζήτημα και, αφετέρου, αξιολογούνται, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. 
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-Η αποκλειστική διδασκαλία στα αγγλικά προσελκύει και ξένους φοιτητές ενώ το καθιστά πιο ελκυστικό για Έλληνες 

φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό. 

- Αξιόλογες συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Yφίσταται ιστορικό επιτυχημένων ερευνητικών συμφωνιών με 

αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, όπως το Σύμφωνο (/Μνημόνιο) συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της 

Χαϊδελβέργης και συνεργασία του ΠΜΣ με φορείς διεθνούς ακτινοβολίας [Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)]. 

 

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 (2 στο εαρινό και 4 στο χειμερινό). 

 

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 
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