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University Process Optimisation
through Smart Curriculum Design
and Student Accreditation
Objectives

This pilot that will be applied in the Electrical & Computer Engineering
(ECE) school of the National Technical University of Athens (NTUA) aims to
optimise the university operation and curriculum design as well as facilitate
the validation and verification of skills and qualifications of undergraduate
and Ph.D. students.

The main goals of this pilot are the following:

•

Provision of analytics and recommendations for the redesign and
update of specific courses and by extension the entire curriculum of
the school.

•

Student accreditation and lecturer validation and recognition
through a trusted, immutable and secure Blockchain ledger.

Stakeholders

The stakeholders involved in this pilot are the following:

•

•

•

Undergraduate Students: Students need to be able to select the
most interesting courses to them and improve their skills so that they
will be better prepared to enter the job market. As of now, students
do not have a structured way to complete these tasks, neither do
they possess a personal education and skills profile that can help
them track the evolution of their skills and make more informed
decisions (e.g., for selecting courses). QualiChain will provide
students of the ECE school with the necessary personalisation and
analytics capabilities to help them make such decisions.
Ph.D. Students: Ph.D. students, apart from research, perform various
other tasks in a university, such as lectures in classes, correcting
tests, etc. QualiChain will allow professors to recognise Ph.D.
students for their work and award them with Smart Badges that will
help them to improve their skill and knowledge profile in QualiChain,
as well as prove their experience in teaching and handling other
university related tasks.
University Professors: Professors of the ECE school usually teach a
small number of courses that belong to the same thematic area (e.g.,
software engineering). Given that those areas revolve around fast
moving technological fields, the curriculum must evolve in parallel
with the technologies that it addresses. However, professors do
not have a structured way to review their courses as these compare
to job market requirements and technological evolutions and rely
exclusively on personal work to identify advancements in the
respective scientific domains. QualiChain will provide professors with

the analytics tools and decision support that will help them make
more informed decisions when updating courses.

•

ECE School: The school of Electrical & Computer Engineering will
leverage the QualiChain platform in order to modify its curriculum in
a way that will not only positively impact the skillset and career path
of future graduates, but also further enhance the school’s prestige.

Scenario

All students can use the QualiChain Intelligent Profiling mechanism,
which draws data from the platform’s database and the web, to create
their personal profile in QualiChain. Professors are able to award
undergraduate students with Smart Badges for exceptional performance
in a course, while Ph.D. students can be awarded Smart Badges for their
work in one or more courses.
Regarding course updates, professors can insert into the platform’s
database information about their courses. The QualiChain analytics
tool suite draws data from the database and the web and produces
various analyses that the professors may use as input in the platform’s
DSS mechanism in order to receive recommendations for updating
their course. The updated course is then saved in QualiChain and the
recommendations that the DSS mechanism provides are also updated
(based on the needs that were covered in this specific course).
Moreover, students can leverage the QualiChain Career Advisor
functionality to receive personalised recommendations on which
courses to take next. Finally, the sum of updated courses, knowledge
gaps, etc. are synched with the DSS tool which will in turn produce
recommendations for the school’s curriculum as a whole.
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Βελτιστοποίηση Πανεπιστημιακών
Διαδικασιών μέσω Έξυπνου
Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών
και Ψηφιακής Διαπίστευσης Φοιτητών
Στόχοι

Ο στόχος του συγκεκριμένου πιλότου, ο οποίος θα εφαρμοστεί στη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), είναι να βελτιστοποιήσει
τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και να διευκολύνει την επικύρωση
και επαλήθευση των δεξιοτήτων των προπτυχιακών και διδακτορικών
φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα, ο πιλότος στοχεύει στα εξής:

•

αλλάζει ώστε να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο,
οι καθηγητές πρέπει να εντοπίζουν μόνοι τους τις εξελίξεις στους
αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς και τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας για να εκσυγχρονίσουν τα μαθήματά τους. Το QualiChain
θα παρέχει στους καθηγητές εργαλεία ανάλυσης και υποστήριξης
αποφάσεων, ώστε να εκσυγχρονίζουν τα μαθήματα που διδάσκουν.

Παροχή συστάσεων για τον επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό
συγκεκριμένων μαθημάτων και κατ’ επέκταση ολόκληρου του
προγράμματος σπουδών.

•

Αναγνώριση των ικανοτήτων και της εμπειρίας των φοιτητών
μέσω της χρήσης ενός αξιόπιστου, αμετάβλητου και ασφαλούς
blockchain.

Ενδιαφερόμενα μέρη
Οι χρήστες που συμμετέχουν στον πιλότο είναι οι ακόλουθοι:

•

Προπτυχιακοί φοιτητές: Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν
να επιλέξουν μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και που θα
τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να
προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που θα μπορούσε
να βοηθήσει τους φοιτητές να παρακολουθήσουν την εξέλιξη
των δεξιοτήτων τους και να λάβουν αποφάσεις (π.χ. για την
επιλογή μαθημάτων) ώστε να εξελιχθούν και να πετύχουν τους
επαγγελματικούς τους στόχους. Μέσω του QualiChain, οι φοιτητές
θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες και συστάσεις ώστε να
παίρνουν τις καλύτερες για αυτούς αποφάσεις.

•

Διδακτορικοί φοιτητές: Οι διδακτορικοί φοιτητές, πέρα από
έρευνα, μπορεί να κάνουν διαλέξεις, να διορθώνουν διαγωνίσματα
και γενικότερα να συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. Μέσω του QualiChain, οι καθηγητές θα μπορούν
να επιβεβαιώσουν τη δουλειά των διδακτορικών φοιτητών και
να τους απονείμουν smart badges που θα τους βοηθήσουν να
βελτιώσουν το προφίλ τους στο QualiChain, αλλά και να αποδείξουν
την εμπειρία τους όσον αφορά στη διδασκαλία.

•

Καθηγητές: Κάθε καθηγητής της σχολής ΗΜΜΥ διδάσκει
κυρίως μαθήματα που ανήκουν σε έναν θεματικό τομέα (π.χ.
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών). Δεδομένου ότι οι τομείς
αυτοί εξελίσσονται ραγδαία, το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να

•

Σχολή ΗΜΜΥ: Μέσω της πλατφόρμας QualiChain, η σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα
μπορέσει να εντοπίσει τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και συνεπώς να εκσυγχρονίσει το πρόγραμμα σπουδών
της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την ενίσχυση των
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών
της, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους της.

Σενάριο

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό Intelligent
Profiling του QualiChain ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους
profile στην πλατφόρμα. Οι καθηγητές μπορούν να απονείμουν smart
badges στους προπτυχιακούς φοιτητές ώστε να τους επιβραβεύουν
για την απόδοσή τους, ενώ και οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να
λάβουν smart badges για τη συνεισφορά τους σε μαθήματα. Όσον
αφορά στον εκσυγχρονισμό των μαθημάτων, ο κάθε καθηγητής θα
εισάγει στη βάση δεδομένων του QualiChain πληροφορίες για τα
μαθήματά του. Το QualiChain αντλεί δεδομένα τόσο από τη βάση
δεδομένων του όσο και από το Διαδίκτυο και παράγει αναλύσεις που οι
καθηγητές μπορούν να αξιοποιήσουν, προκειμένου να τροποποιήσουν
τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους. Ύστερα από την τροποποίηση,
το μάθημα αποθηκεύεται στο QualiChain και οι προτάσεις που παρέχει
το σύστημα ενημερώνονται σύμφωνα με τις δεξιότητες και γνώσεις
που καλύφθηκαν από το συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές μπορούν
επίσης να αξιοποιήσουν το QualiChain Career Advisor για να λάβουν
εξατομικευμένες προτάσεις ως προς τα μαθήματα της σχολής.

Ο πιλότος διεξάγεται από:

