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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που
έλαβε διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο
Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality Management).
Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της
Επιχειρηματικής
Αριστείας,
EFQM
(EFQM
Excellence Model) και του Ευρωπαϊκού Βραβείου
Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence
Award). Ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Διάκριση,
το Πανεπιστήμιο έλαβε Διάκριση και σύμφωνα με
το
αντίστοιχο
ελληνικό
μοντέλο
«Αιέν
Αριστεύειν». Το μοντέλο αυτό δημιούργησε η
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
προσδοκώντας
να
αποτελέσει
ένα
εργαλείο/βοήθημα
για
την
αριστεία
των
ελληνικών Οργανισμών.
Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής κ. Κ. Γάτσιος λαμβάνοντας

Οι διακρίσεις αυτές δόθηκαν για τις στοχευμένες
τη διάκριση από τον Πρόεδρο της ΕΕΔΕ κ. Κ. Λαμπρινόπουλο
δράσεις του Πανεπιστημίου προς την
ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση ποιότητας και την
αναδιοργάνωση των διαδικασιών και υπηρεσιών του. Η υλοποίηση των δράσεων
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της ηγεσίας και τη συνεργασία καθηγητών, προσωπικού και
φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Η προσπάθεια αυτή είχε σημαντικά οφέλη για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρωτίστως μέσα
από την καθαυτή υλοποίηση τριών σημαντικών δράσεων βελτίωσης που καλύπτουν καίριες
ανάγκες που εντοπίστηκαν μετά από διενέργεια Αυτό-αξιολόγησης του ιδρύματος. Οι δράσεις
συνδέονται με τη συνολικότερη στρατηγική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και είχαν όλες ως
γνώμονα την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των ωφελειών προς τους φοιτητές.
Η αναγνώριση αυτή καταδεικνύει τη στρατηγική επιλογή της ηγεσίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών για διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους φοιτητές του και για ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία του ΟΠΑ.

Ομιλία Πρύτανη ΟΠΑ Καθηγητή κ. Κ. Γάτσιου

Οι δράσεις βελτίωσης έγιναν στο πλαίσιο του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ. Η ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ λειτουργεί
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007 -2013,
με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

