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1 Ενότητα Α – Τυπικά κριτήρια συµµετοχής
Στην παρούσα ενότητα, ο Αξιολογητής της πρότασης καλείται να ελέγξει συγκεκριµένα τυπικά κριτήρια
τα οποία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να εκπληρώνει η πρόταση, ώστε να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο,
στην αξιολόγηση του περιεχοµένου.

1.1 Έλεγχος τυπικών κριτηρίων συµµετοχής
Μέρος Α – Τυπικά κριτήρια
1. Το προτεινόµενο βιβλίο αφορά σε ένα τουλάχιστον προπτυχιακό µάθηµα (από τα
υφιστάµενα ή από νέα µαθήµατα) των Τµηµάτων/ Προγραµµάτων Σπουδών, όπως

ΝΑΙ/ΟΧΙ

αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι της πρόσκλησης.
2. Η θεµατολογία του προτεινόµενου βιβλίου καλύπτει τουλάχιστον µία από τις
προτεινόµενες επιστηµονικές περιοχές, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι

ΝΑΙ/ΟΧΙ

της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που κανένα από τα πιο πάνω κριτήρια δεν πληρούται, η πρόταση απορρίπτεται (σε σχέση
βέβαια µε την Πρόσκληση για την οποία υποβλήθηκε), αλλιώς η πρόταση προωθείται στα επόµενα στάδια
αξιολόγησης.
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2 Ενότητα Β – Αξιολόγηση πρότασης
Στη δεύτερη ενότητα, ο Αξιολογητής προχωρά στη βαθµολόγηση τεσσάρων (4) διακριτών περιοχών, από
την οποία και θα προκύψει η τελική βαθµολογία. Τα βάρη µε τα οποία συµµετέχουν οι τέσσερις περιοχές
βαθµολόγησης στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό συµµετοχής στην τελική βαθµολογία ανά περιοχή βαθµολόγησης
Κριτήριο Α. Συγγραφική Οµάδα – Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας

20%

Κριτήριο Β. Θεµατολογία – ∆ιάρθρωση – Περιεχόµενο – Αξιοποίηση στη διδασκαλία

60%

Κριτήριο Γ. Χρονική διάρκεια – Χρηµατοδοτικό σχέδιο

20%

Κριτήριο ∆. Ειδικά Κριτήρια1

Προσαύξηση της τελικής βαθµολογίας

Η τελική βαθµολογία προκύπτει ως εξής:
Τελική Βαθµολογία* = (ΣΚΑ Χ ΒΚΑ + ΣΚΒ Χ ΒΚΒ + ΣΚΓ Χ ΒΚΓ) Χ ΣΠΚ∆
* όπου,
ΣΚ{Χ} = ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Χ={Α,Β, Γ}
ΒΚ{Χ} = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Χ={Α,Β, Γ}
ΣΠΚ∆ = ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ∆

2.1 Συγγραφική Οµάδα – Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας
Σε αυτή την περιοχή βαθµολόγησης, ο Αξιολογητής θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση µε βάση τα
εξής κριτήρια:
Α. Συγγραφική Οµάδα – Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας

Βαθµολογία

Συντελεστής

ΒΑ1 = 1 έως 4

ΣΑ1 = 60%

ΒΑ2 = 1 έως 4

ΣΑ2 = 30%

ΒΑ3 = 1 έως 4

ΣΑ3 = 10%

Α1. Το επιστηµονικό αντικείµενο του Κύριου Συγγραφέα είναι σχετικό µε τη
θεµατολογία του προτεινόµενου βιβλίου (1: όχι, δεν είναι, 4: ναι, είναι απολύτως
σχετικό).
Α2. Ο προτεινόµενος αριθµός συν-συγγραφέων είναι ικανοποιητικός και τα
επιστηµονικά τους αντικείµενα είναι σχετικά µε τη θεµατολογία του προτεινόµενου
βιβλίου (1: όχι, δεν είναι, 4: ναι, είναι ικανοποιητικός και είναι απόλυτα σχετικά).
Α3. Αξιολογήστε τη σύνθεση της συγγραφικής οµάδας ως σύνολο, δηλαδή του
1

Εάν υπάρχουν.
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Συγγραφέα, των Συν-συγγραφέων και των Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας
(πληρότητα, αριθµός µελών, κατηγορίες υπηρεσιών που θα προσφέρουν, βαθµός
σχετικότητας µε την παρεχόµενη υπηρεσία, βιογραφικά στοιχεία κ.λπ.) (1: µη
ικανοποιητική, 4: πολύ ικανοποιητική).

Βαθµολογία Κριτηρίου Α = ΣΑ1 Χ ΒΑ1 + ΣΑ2 Χ ΒΑ2 + ΣΑ3 Χ ΒΑ3

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί κανένας Συν-συγγραφέας, το κριτήριο Α2 δεν
ισχύει και το βάρος του κριτηρίου Α1 αναπροσαρµόζεται στο 90%.

2.2 Θεµατολογία – ∆ιάρθρωση – Περιεχόµενο – Αξιοποίηση στη
διδασκαλία
Σε αυτή την περιοχή βαθµολόγησης, ο Αξιολογητής θα πρέπει να βαθµολογήσει την πρόταση
βασιζόµενος στη θεµατολογία του βιβλίου, στην προτεινόµενη διάρθρωση, σε προϋπάρχον υλικό και στον
αριθµό των µαθηµάτων όπου ενδέχεται να αξιοποιηθεί, βαθµολογώντας τα εξής κριτήρια:
Β. Θεµατολογία – ∆ιάρθρωση – Περιεχόµενο – Αξιοποίηση στη διδασκαλία

Βαθµολογία

Συντελεστής

ΒΒ1 = 1 έως 4

ΣΒ1 = 20%

ΒΒ2 = 1 έως 4

ΣΒ2 = 20%

ΒΒ3 = 1 έως 4

ΣΒ3 = 20%

ΒΒ4 = 1 έως 4

ΣΒ4 = 20%

ΒΒ5 = 1 έως 4

ΣΒ5 = 20%

Β1. Η συνολική έκταση του προτεινόµενου βιβλίου και η θεµατολογία του είναι ικανή
για να καλύψει σφαιρικά και αυτοτελώς το επιστηµονικό αντικείµενο που
πραγµατεύεται (1: όχι, 4: ναι, απολύτως).
Β2. Ο αριθµός των κεφαλαίων, η τεκµηρίωσή τους και η διάρθρωσή τους είναι
ικανοποιητική και ισορροπηµένη (1: όχι, δεν είναι, 4: ναι, είναι απολύτως).
Β3. Θα δηµιουργηθεί πολυµεσικό / διαδραστικό περιεχόµενο (1: όχι, καθόλου, 4: ναι,
σε µεγάλο βαθµό).
Β4. Το υπάρχον υλικό ή το δείγµα που παρελήφθη είναι ώριµο ή σε ικανοποιητική
κατάσταση (1: όχι, δεν είναι, 4: ναι, προϋπάρχει µεγάλο µέρος του υλικού ή η
ποιότητα του δείγµατος είναι ικανοποιητική).
Β5. Η αξιοποίηση του βιβλίου στη διδασκαλία µαθηµάτων κρίνεται ικανοποιητική
(1: όχι, δεν είναι, 4: ναι, το βιβλίο θα αξιοποιηθεί από ένα ή περισσότερα προπτυχιακά
µαθήµατα).

Βαθµολογία Κριτηρίου Β = ΣΒ1 Χ ΒΒ1 + ΣΒ2 Χ ΒΒ2 + ΣΒ3 Χ ΒΒ3 + ΣΒ4 Χ ΒΒ4+ ΣΒ5 Χ ΒΒ5
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2.3 Χρονική διάρκεια – Χρηµατοδοτικό σχέδιο
Σε αυτή την περιοχή βαθµολόγησης, ο Αξιολογητής θα πρέπει να βαθµολογήσει την πρόταση µε βάση τη
χρονική διάρκεια συγγραφής του προτεινόµενου βιβλίου και την κατανοµή του προϋπολογισµού.
Γ. Χρονική διάρκεια – Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Βαθµολογία

Συντελεστής

ΒΓ1 = 1 έως 4

ΣΓ1 = 40%

ΒΓ2 = 1 έως 4

ΣΓ2 = 60%

Γ1. Το χρονικό διάστηµα που προτείνεται για τη συγγραφή του βιβλίου σε σχέση µε
την έκτασή του και µε τυχόν προϋπάρχον υλικό κρίνεται επαρκές (1: όχι, καθόλου 4:
ναι, απολύτως).
Γ2. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο και η κατανοµή του διαθέσιµου ποσού στις κατηγορίες
των επιλέξιµων δαπανών κρίνονται επαρκή (1: όχι, 4: ναι, απολύτως).

Βαθµολογία Κριτηρίου Γ = ΣΓ1 Χ ΒΓ1 + ΣΓ2 Χ ΒΓ2

2.4 Κριτικός Αναγνώστης
Εφόσον η πρόταση συγκεντρώνει βαθµολογία πάνω από τη βάση (δηλαδή > 2), ο Αξιολογητής θα πρέπει
περαιτέρω να προσδιορίσει και την καταλληλότητα του προτεινόµενου από τον Κύριο Συγγραφέα της
πρότασης Κριτικού Αναγνώστη. Συγκεκριµένα, ο Αξιολογητής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το
επιστηµονικό αντικείµενο του προτεινόµενου Κριτικού Αναγνώστη είναι συναφές µε αυτό του υπό
αξιολόγηση συγγραφικού εγχειρήµατος.
Ο τελικός ορισµός του Κριτικού Αναγνώστη που θα αναλάβει να συνδράµει τον Κύριο Συγγραφέα θα
γίνει από την υπεύθυνη για την Πρόσκληση Θεµατική Επιτροπή.

2.5 Τελική αξιολόγηση - Πρόταση προς τη Θεµατική Επιτροπή
Κάθε Αξιολογητής, εκτός από τη βαθµολογία της πρότασης, θα πρέπει να συντάξει και να καταθέσει στην
αρµόδια Θεµατική Επιτροπή µία αναφορά αξιολόγησης [περίπου διακόσιες έως τριακόσιες (200-300)
λέξεις], στην οποία θα παρουσιάζει εµπεριστατωµένα την τελική του εκτίµηση σχετικά µε την υπό
εξέταση πρόταση. Στην αναφορά αυτή θα µπορεί να επισηµαίνει συγκεκριµένα στοιχεία της πρότασης
που (ο Αξιολογητής) εκτιµά ως ιδιαίτερα ή ενδιαφέροντα. Ο Αξιολογητής θα έχει, επίσης, τη δυνατότητα
να αναφερθεί σε στοιχεία της πρότασης που δεν έχουν ενδεχοµένως συµπεριληφθεί στη βαθµολογία, αλλά
που ο ίδιος θεωρεί καίρια για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασης. Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες
των Αξιολογητών διαφέρουν σηµαντικά, η Θεµατική Επιτροπή θα ορίζει και επιπλέον Αξιολογητή και η
τελική βαθµολογία θα εξάγεται από το µέσο όρο των δύο καλύτερων βαθµολογιών.
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Η υπεύθυνη για την Πρόσκληση Θεµατική Επιτροπή καταλήγει στις προτάσεις που δύνανται να
χρηµατοδοτηθούν, αφού λάβει για καθεµία υπόψη τόσο την τελική βαθµολογία της πρότασης, όσο και τις
αναφορές των Αξιολογητών της.
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